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دانشگاه میشیگان

کارآفرینی با طعم شکالت!



تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل یا گــوگل ادوردز ))Google AdWords یکی 
از مؤثرترین روش های دیجیتال مارکتینگ اســت. کاربرانی که شما 
را از طریق تبلیغات گوگل پیدا می کنند به احتمال زیاد به مشتریان 
شــما تبدیل می شوند. با تبلیغات کلیکی گوگل، به راحتی می توانید 
محصوالت خود را در معرض دید این افراد بگذارید؛ اما بدون داشتن 
تجربه و تخصص کافی، تبلیغات گوگل فقط اتالف هزینه است. اگر 
بخواهید تبلیغات گوگل شما مؤثر باشد با هزینه مناسب و به صرفه، 
قطعاً نیاز به یک تیم ماهر دارید. ســیگما می تواند در این زمینه به 
شــما کمک کند. با سپردن تبلیغات گوگل ادوردز خود به سیگما از 

امکانات و مزایای ما بهره مند شوید.

مزایای تبلیغات در گوگل

y  در ســایت تان،  ســئوی  روی  هزینــه  و  وقــت  صــرف  بــدون 
باشــید. گــوگل  اول  صفحــه  ممکــن،  زمــان  کوتاه تریــن 

y  تبلیــغ ســایت خــود را در گــوگل بــدون صــرف هزینــه ای نمایــش
ــما  ــایت ش ــک س ــتری روی لین ــه مش ــی ک ــا زمان ــد و تنه دهی

ــد. ــه آن را بپردازی ــرد، هزین ــک ک کلی
y  قرارگیــری ســایت تان در رتبــه اول جســتجوهای گــوگل بــا

احتســاب کمتریــن هزینــه و در کوتاه تریــن زمــان.
y  آگهــی شــما در قســمت بــاال یــا ســمت راســت صفحــه جســتجوی

گــوگل و کلیــه ســایت های مرتبــط بــا آگهــی شــما، نمایــش داده 
می شــود.

y  ــتجوی ــی جس ــات فارس ــما در صفح ــغ ش ــش تبلی ــکان نمای ام
ــران. ــل ای ــدگان داخ ــرای بینن ــوگل و ب گ

y  ــه ــد ک ــش درمی آین ــه نمای ــرای کســانی ب ــط ب ــا فق ــن آگهی ه ای
بــه دنبــال خدمــات و کاالهــای شــما هســتند.

y  ــما از ــات ش ــک روی تبلیغ ــه ازای کلی ــا ب ــات تنه ــه تبلیغ هزین
می گــردد. کســر  هزینه تــان 

y .سقف هزینه روزانه در این سرویس قابل کنترل می باشد
y  ــش داده ــا نمای ــات در آن ه ــه تبلیغ ــوری ک ــن کش ــکان تعیی ام

ــود دارد. ــود وج ش



y  امــکان تعییــن زبان هایــی کــه تبلیغــات بــرای آن هــا نمایــش داده
شــود وجــود دارد.

y  امــکان تعییــن ســاعاتی کــه تبلیغــات نمایــش داده شــوند وجــود
دارد.

y .امکان تعیین صفحه ای که بینندگان آن ها را رؤیت کنند
y  ،ــات مربوطــه ــه تبلیغ ــی ک ــش آگهــی از همــان زمان ــکان نمای ام

ســاخته شــود.

y .سهولت دستیابی به تعداد بیشتری از مخاطبان
y .امکان تعیین هزینه برای هر کلیک

چرا تبلیغات گوگل را با سیگما انجام دهیم

y  ــام ــر انج ــی لی ــد پول ــا واح ــیگما، ب ــوگل در س ــت گ ــارژ اکان ش
ــق  ــر آن تعل ــری ب ــات کمت ــورو مالی می شــود و برخــالف دالر و ی
ــات  ــای تبلیغ ــد هزینه ه ــیگما می توانی ــا س ــن ب ــرد؛ بنابرای می گی

ــد. ــود را کاهــش دهی ــوگل خ گ
y  .هزینــه هــر لیــر حوالــه تضمینــی بــر اســاس قیمــت روز می باشــد

منظــور از تضمینــی، ضمانــت بــالک نشــدن پــول می باشــد.

y  ــود و ــت می ش ــزی دریاف ــزدی ناچی ــت، کارم ــارژ اکان ــت ش باب
بــه درخواســت کاربــر مبنــی بــر زمــان مدیریــت اکانــت، هزینــه 

دریافــت می شــود.

سیگما به جز خدمات ادوردز خدمات دیگری نیز دارد که 
به صورت خالصه موارد زیر را می توان اشاره کرد:

y  ــای ــا cms ه ــده و ی ــی ش ــورت برنامه نویس ــایت به ص ــی س طراح

آمــاده مثــل ورد پــرس و ...
y  ــرای ــم ب ــه، ه ــی و پای ــئو داخل ــورت س ــم به ص ــایت ه ــئو س س

ــی ــئو خارج ــاژ و س ــا ریپورت ــار این ه ــاص و در کن ــات خ کلم
y برندینگ یک مجموعه و پرسنال برندینگ شخصی
y مشاوره و راهکارهای تبلیغاتی
y تولید محتوای مرتبط دیجیتالی با حوزه درخواستی
y افزایش مخاطب برای اپلیکیشن با نصب تضمینی اپلیکیشن
y تبلیغات بنری و ویدیویی در سایت های پرمخاطب ایرانی
y  ،تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی مثــل اینســتاگرام، فیس بــوک

تلگــرام و ...
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روزهای پیش رو، روزهای ســختی به نظر می رسد، 
چراکه مشــکالت اقتصادی پیش آمده ناشی از ویروس 
کرونا در اسفندماه گریبان بسیاری از کشورها را خواهد 
گرفــت و تولید و خدمــات در عرصه هــای مختلف را 
دچــار مخاطره خواهد نمود. ضــرورت دارد درس هایی 
از گذشــته گرفت و تاریخ را تکرار ننمود. رفتار مصرف 
کننده ایرانی باید منطبق بر فرهنگ ناب ایرانی باشــد و 
در صورت شیوع این ویروس در کشور، شاهد خریدهای 
غیرمنطقی ملزومات و اقالم بهداشتی نباشیم تا شرایط 
برای ســودجویان و سوداگران فراهم نگردد. هنگامی که 
از متخصصان اســتراتژی سازمانی ســؤال می شود که 

چگونه می توان برنامه ریزی اســتراتژیک را در ســازمان 
جاری نمود، پاسخی شــفاف می دهند و می گویند باید 
تفکر اســتراتژیک را در سازمان شاهد باشید لذا در این 
موقعیت حساس نیز که تعبیری از جنگ بیولوژیکی نیز 
از آن می شــود، نیاز به تفکــر کارآفرینانه مردم عزیز و 
صاحبان کســب وکار داریم تا بر این بحران فائق آییم و 
بتوانیم تهدید ناشی از آن را به فرصت تبدیل نماییم. به 
فعاالن عرصه کســب وکار این نوید را می دهم که بحران 
حاضر زمینه ساز پیشــرفت کشور در حوزه تولید برخی 

اقالم موردنیاز خواهد بود.

مقدمه سر دبیر

با احترام

دکتر امیررضا علیزاده مجد

سردبیر نشریه دانشگاه کارآفرین

نپایــد بســیاری  روزه  ســرآیدنگفتــم  ســختی  بگــذرد  ریاضــت 
ناچــار آسانیســت  دشــواری  از  بایــدپــس  صبــر  را  آدمــی  ولیکــن 



کارآفرینی عامل نوآوری و روان کننده تغییر
University of Michigan

آشنایی با  دانشگاه میشیگان  آمریکا
دانشــگاه میشیگان یکی از معتبرترین و برترین 
دانشــگاه های دولتــی ایاالت متحــده آمریکا 
می باشد و در ایالت میشیگان و شهر آربور واقع 
شده  اســت. این دانشــگاه همچنین دارای دو 
پردیس دانشگاهی دیگر در شهرهای دیربورن و 
فلینت می باشد و یک مرکز پژوهشی نیز در شهر 
دیترویت دارد. ضمناً دانشگاه میشیگان یکی از 
اعضای بنیادین انجمن دانشــگاه های آمریکایی 
نیز می باشــد. این دانشگاه قدیمی ترین دانشگاه 

ایالت میشیگان است که در سال 1817 میالدی 
در شــهر دیترویت بنیان گذاری شد، دقیقاً 20 
ســال پیش از اینکه منطقه میشــیگان به طور 

رسمی به ایالت تبدیل شود.

دانشگاه میشیگان دارای یکی از بزرگ ترین 
گروه دانش آموختگان در بین دانشگاه های جهان 
اســت. در ســال 2007 تعداد دانش آموختگان 
در قیــد حیــات دانشــگاه ۵60000 نفر اعالم 
شده بود. بودجه آموزشــی دانشگاه بالغ بر یک 

میلیــارد و صد و چهل میلیون دالر اســت که 
ازجمله هنگفت تریــن بودجه های تحقیقاتی در 
ایاالت متحده  است. این دانشگاه هم اکنون دارای 
دانشــجو از تمامی پنجاه ایالت آمریکا و بیش از 
100 کشور جهان است که در نوع خود کم نظیر 
است. نرخ پذیرش دانشجو در این دانشگاه تنها 
30 درصد می باشــد که ورود به آن را بســیار 
سخت و دشوار می کند. سالیانه بیش از ۵0 هزار 
متقاضی از سراســر آمریکا و جهان در دانشگاه 

نویسنده: آزیتا جهانبخش 
پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی
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میشــیگان ثبت نام می کنند ولی تنها حدود 1۵ 
هزار نفر موفق به گرفتن پذیرش می شوند.

دانشگاه ایالتی میشــیگان که در حال 
حاضر نهمین دانشــگاه بزرگ در آمریکا اســت 
یک دانشــگاه تحقیقاتی و پژوهشــی است که 
در شهر ایست لنسینگ ایالت میشیگان آمریکا 
واقع شده است که دارای شعبه ای در کشور دبی 

نیز می باشد.

این دانشــگاه بزرگ دارای بیش از 40000 
دانشــجو در مقاطع مختلف تحصیالت عالی در 
رشته های گوناگونی از قبیل فنی، پزشکی، علوم 
پایه، هنر، علوم انســانی، زبان و ادبیات اســت. 
طبق رتبه بندی دانشگاه های آمریکا که هرساله 
توسط وبگاه یو اس نیوز منتشر می شود، دانشگاه 
میشــیگان از معدود دانشگاه های دولتی آمریکا 
است که در تمامی رشته ها در بین چند دانشگاه 
دولتــی برتر این کشــور قرار دارد. دانشــکده 

مهندسی انرژی هســته ای دانشگاه میشیگان و 
دانشــکده مهندسی صنایع این دانشگاه در بین 
تمامی دانشکده های دانشــگاه های آمریکا رتبه 
اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در سال 
1۹۹۵ شــورای ملی تحقیقات، این دانشگاه را 
ازلحاظ کیفیــت برنامه های آموزشــی در رده 
سوم بین دانشگاه های ایاالت متحده آمریکا قرار 
داد. کشــاورزی برای اولین بار در این دانشگاه 
به صــورت علمی و تخصصی تدریس شــد و در 

ایالت میشیگان گسترش یافت.

دانشگاه میشیگان برنده 7 جایزه نوبل، 116 
قهرمان المپیک، برنده 16 جایزه مؤسســه مک 
آرتور و برنــده 18 جایزه پولیتــزر را به جهان 
معرفی کرده  اســت. از فارغ التحصیالن بنام این 
دانشــگاه می توان به جرالد فورد رئیس جمهور 
ســابق آمریــکا، الری پیج بنیان گذار شــرکت 
گوگل، مایکل فلپس ورزشکار سرشناس دارنده 
شــانزده مدال المپیک و مدونا خواننده موزیک 

پاپ نیز که در این دانشــگاه تحصیل کرده اند، 
اشاره نمود.

از ایرانیان مشــهوری که دانش آموخته این 
دانشــگاه هســتند، می توان غالمعلــی افروز را 
نام برد که نخســتین دانش آموختــه ایرانی در 
رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 
اســت. مجتبی شمسی پور، شــیمیدان ایرانی و 
استاد گروه شــیمی دانشگاه رازی کرمانشاه نیز 
ایالتی میشیگان است.  دانش آموخته دانشــگاه 
حسن الهوتی مترجم و مولوی شناس نیز از این 

دانشگاه فارغ التحصیل شده است.

دانشگاه میشیگان دارای معتبرترین تیم های 
ورزشی در سطح دانشــگاهی در ایاالت متحده 
 اســت، به خصوص تیم های فوتبــال آمریکایی 
و هاکی دانشــگاه در بین دانشــگاه های کشور 
بسیار شناخته شده و قدرتمند هستند. ورزشگاه 
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خانگی تیم فوتبال دانشگاه میشیگان بزرگ ترین 
ورزشگاه کشور آمریکا می باشد.

 دانشــگاه ایالتی میشــیگان، دانشکده های 
معتبر و بســیاری دارد و تقریباً اکثر رشته ها در 
این دانشــگاه تدریس می شود. این دانشگاه 14 
دانشکده دارد شامل دانشکده تجارت، مدیریت، 
علوم پایه، هنــر و علوم ارتباطات، کشــاورزی 
و منابع طبیعــی، علوم اجتماعی، مهندســی، 
علوم طبیعی، هنــر و ادبیات، آموزش وپرورش، 
داروسازی، پرستاری، موسیقی و حقوق. دانشگاه 
ایالتی میشیگان در مقطع فوق لیسانس و دکترا 
در دانشکده های پزشکی، دامپزشکی، تجارت و 

حقوق دانشجو می پذیرد.

دانشگاه میشیگان کمک هزینه های مختلفی 
را برای دانشجویان خود در نظر قرار گرفته است 

که البته این کمک هزینه ها به دانشجویان شعبه 
دبی این دانشــگاه تعلق نمی گیرد. برخی از این 

کمک هزینه ها به شرح ذیل می باشد:

y  Global Neighbors تحصیلــی  بــورس 
ســالیانه 6٫000 دالر بــرای 8 تــرم کــه این 
بــورس به تعــداد محــدودی از دانشــجویان 
خارجــی دارای اســتعداد درخشــان و ممتاز 

ــود. ــا می ش اعط
y  ســالیانه Global Spartan بورس تحصیلــی

1٫000 دالر بــرای 2 تــرم کــه ایــن بــورس 
دانشــجویان  از  محــدودی  تعــداد  بــه 
خارجــی دارای اســتعداد درخشــان و ممتاز 

ــود. ــا می ش اعط
y  3٫000ســالیانه Red Cedar بورس تحصیلی

دالر بــرای 8 تــرم کــه ایــن بــورس متعلــق 

ایــن  فارغ التحصیــالن  وابســتگان  بــه 
ــد. ــگاه می باش دانش

y  بــورس تحصیلــی ریاســت جمهــوری کــه
ــق  ــی تعل ــر اســاس طــول دوره تحصیل ب
دانشــجویان  بــه  متعلــق  و  می گیــرد 

خارجــی می باشــد.
فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه میشیگان در 
رأس همه برنامه ها قرارگرفته و چندین دهه است 
در این دانشگاه اجرا می شــود. در آنجا آخرین 
ایجاد سرمایه گذاری جدید، تأمین  ایده ها برای 
مالی، رشد و نوآوری جمع آوری می شود و اولین 
صندوق سرمایه گذاری دانشجویی کشور در آنجا 
ایجاد شده اســت. برنامه درسی کارآفرینی در 
زندگی و نمونه هایی از چگونگی آموزش وپرورش 
در دانشــگاه میشیگان دانشــجویان را وادار به 

رقابت می کند.
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دانشــگاه میشــیگان اولیــن دوره مدیریت 
کســب وکار کوچک را در مدرســه کسب وکار 
خود ارائه داد که منجر به توســعه نسل بعدی 
کارآفرینان سریالی و سرمایه گذاران شد. وقتی 
قبل از طراحی و برنامه ریزی کارشناســی ارشد 
کارآفرینی، در دانشگاه میشیگان با کارآفرینان 
تکنولوژی مصاحبه شــد متوجه شدند که آن ها 
شــروع به کار بر روی فعالیت های خود کرده اند 
بدون اینکه دوره ای برگزار شــود. برنامه درسی 
موردنیاز دانشــجویان کارآفرینی وجود نداشت، 
مهارت هــای فراگیر مجموعه ای کــه موردنیاز 
بودند در کالس ها موجود نبود درنهایت آزمون 
خطــا انجام و بســیاری از اشــتباهات و تغییر 
مسیرها شناسایی و با درک کامل تر، دانشجویان 

این دانشگاه شروع به کار نمودند.

فارغ التحصیــالن کارآفرینی اصول اساســی 
مبادلــه تکنولــوژی را بــا درک اصــول پایه 
سرمایه گذاری شــروع و کسب وکارهای کوچک 

را طراحی کردند.

آمــوزش کارآفرینی بر تجهیز دانشــجویان 
به نگرش در تفاوت ها متمرکز اســت، بنابراین 

کارآفرینی یک فعالیت چند رشته ای است .

برای تبدیل نوآوری های امروز به راه حل های 
جهانــی فــردا، جهان نیــاز بــه مهندس هایی 
بــا تخصــص کارآفرینــی دارد بنابراین عالوه 
بــر الزامــات برنامه درســی حداقــل 2 ترم از 
فعالیت های کارآفرینی در یک محیط فوق العاده 

عملی و علمی برنامه ریزی شده است.

دانشگاه میشیگان رتبه اول هزینه های تحقیق 
و توسعه را در میان دانشگاه های عمومی و میان 

همه دانشــگاه های ایاالت متحده کســب کرده 
اســت. مرکز کارآفرینی به دانشجویان، اعضای 
هیئت علمی و کارکنان دانشگاه میشیگان کمک 
می کند تا وضعیت ســرمایه های خود و اقتصاد 
کشــور را بهبود ببخشند. دانشــگاه میشیگان 
تقریبــاً 40 کالس کارآفرینی کارشناســی را از 

طریق مرکز کارآفرینی ارائه می دهد.

در طــی یک برنامه 8 هفتــه  ای کارآفرینی، 
دانشــجویان کارآفرینی بــرای حل یک چالش 
اجتماعی مشــارکت می کننــد و در این فرآیند 
آمــوزش می بینند که به عنــوان یک تیم کاری 
پل هایی بین فرهنگ ها بســازند. تیم های برنده 
یک هفتــه از فعالیت های  کارآفرینی اســتفاده 

خواهند نمود.
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با اپلیکیشــن یادگیری بلینکیست می توانید 
در مدت زمــان 1۵ دقیقه یا کمتــر درس های 
کلیدی کتاب های غیرداســتانی را بخوانید یا به 

آن ها گوش دهید.

داستان رشد قالبی از چها سوال تشکیل می 
شــود،  که جواب های این سؤال ها منجر به پیدا 

کردن اســتارتاپ ها و استاندارد های تعریف شده 
مؤثر در رشد آن ها می شــود. درباره ی شرکت، 
معیار  هــای شــرکت، لحظه ی تغییــر و راه حل 
شرکت چهار سؤالی اســت که در این مقاله در 
مورد داستان رشد بلینکیست پاسخ داده می شود.

مدیرعامــل و بنیان گــذار Blinkist ، هولگر 
ســییم، دیدگاه ارزشــمندی را در مورد رشــد 
خدمــات B2C )تجــارت بیــن کســب وکار و 
مصرف کننــده( مبتنــی بر اشــتراک ارائه داده 
است. بلینکیســت خدماتی است که به کاربران 
اجــازه می دهد در مدت زمان 1۵ دقیقه یا کمتر 
درس های کلیــدی کتاب های غیرداســتانی را 

بخوانند یا به آن ها گوش دهند.

قابل توجهــی،  طــرز  بــه  شــرکت  ایــن 
ســرمایه گذاری ها را افزایش داده است و از زمان 
تغییر آن ها به مدل اشتراکی در پایان سال 2013 
به طور پیوســته در حال رشد بوده است. اکنون، 
بلینکیست تبدیل به یکی از استارتاپ های اروپا 

شده است که سریع ترین رشد را داشته است.

ــد  ــن رش ــه ای ــت ب ــه بلینکیس چگون
ــت؟ ــیده اس رس

درباره ی شرکت بلینکیست
بلینکیســت درواقع در مورد هر موضوعی است 
که به مردم برای یادگیری الهام می بخشــد. در 

عصر حاضــر به دلیل وجود بیش ازحد اطالعات، 
یادگیری در زندگی روزمره سخت تر و سخت تر 
می شــود. هدف بلینکیســت این اســت که با 
درنظرگرفتن دو عامل زمان و اطالعات، یادگیری 

را برای افراد راحت تر کند.

کتاب های غیرداســتانی یکــی از مهم ترین 
منابع دانش است. بلینکیست بینش های کلیدی 
کتاب های غیرداســتانی را در فرمتی جمع آوری 
می کند تا به این روش افراد بتوانند به راحتی آن ها 
را بخوانند یا بــه آن ها گوش دهند. ازآنجایی که 
کاربران در یک چشــم به هم زدن می توانند به 
اطالعات الزم دسترسی داشته باشند، این فرمت 

چشمک نامیده شده است.

در این اپلیکیشــن، هر چشــمک یک پیام 
کلیدی از یک کتاب را نشان می دهد که خواندن 
یا گوش دادن به هــر پیام کلیدی یک دقیقه و 
نیــم زمان می برد. هر کتاب معموالً شــامل 10 
چشــمک اســت، بنابراین کاربران می توانند هر 

اقتصاد استارت آپی

چگونه بلینکیست به سرعت یکی از استارتاپ های بزرگ اروپا شد

نویسنده : دکتر عرفان حاجی آخوندی 
پژوهشگر حوزه مدیریت تکنولوژی و مدرس دانشگاه

کتــاب را در حدود 10 الــی 1۵ دقیقه مطالعه 
کنند یا گوش کنند.

ــرای  ــت ب ــی بلینکیس ــده اساس دو فای
ــران کارب

اولین فایده: بلینکیست به مردم انگیزه می دهد 
تا مطالعه را شروع کنند و از این طریق می توانند 
به راحتی کتاب هــای بیشــتری بخوانند. آن ها 
می توانند در مــورد موضوع های مختلف فقط با 
خواندن چشــمک ها در 1۵ دقیقه، اطالعات به 

دست آورند.

دومین فایده: دیگر الزم نیســت که کاربران 
ساعت ها برای خرید یک کتاب زمان خود را صرف 
کنند و همچنین به خواندن کتاب خریداری شده 
متعهد شوند. با استفاده از بلینکیست می توانند 
مباحث موردنظــر خود را انتخاب کنند و بعد از 
پیدا کردن موضوع موردعالقــه خود، مطالعات 
عمیق تر و بیشــتری در مورد آن داشته باشند. 
همچنین در صــورت لزوم می توانند به ســراغ 
نسخه کامل کتاب موردعالقه خود بروند. مطمئناً 
در این شــرایط مطالعه نسخه کامل کتاب برای 
کاربران بسیار آســان تر و کارآمدتر می شود و با 
آگاهی بیشــتری آن را می خواننــد، زیرا از قبل 
می دانند که به دنبال چه چیزی هستند و چرا آن 
کتاب را انتخاب کرده اند. حتی اگر چشمک های 
کتابی آن قــدر برای کاربری جذاب نباشــد که 
به دنبال نســخه کامل آن برود، بازهم اطالعات 
جدیدی بــه او اضافه می کند کــه می تواند در 
زندگی خود از آن ها استفاده کند. به عنوان مثال 
چگونه با انجام دادن یک دقیقه مدیتیشــن در 
هرروز صبح می توانیم بیشتر بر ذهن خود کنترل 

داشته باشیم.

برخی فکر می کنند بلینکیســت، کتاب های 
غیرداســتانی را در 1۵ دقیقه خالصه می کند و 
این باعث سردرگم شدن بیشتر کاربران می شود؛ 
اما واقعیــت این اســت که مــردم به طورکلی 
کتاب هــای بلند را کمتر می خوانند و کتاب های 
کوتاه تر را بیشــتر ترجیح می دهند. هرکســی 
می توانــد به راحتــی ایــن جملــه را بگوید که 
متأسفانه سرانه مطالعه در کشور پایین است، اما 
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واقعاً کسی هست که بتواند کاری برای حل این 
مشکل انجام دهد. بلینکیست راه دوم را انتخاب 
کرده اســت. این اپلیکیشن در قالب های کوتاه، 
مطالب جالبی به کاربران خــود ارائه می دهد و 
از  این طریق به تدریج مردم را به سمت مطالعه 

سوق می دهد.

مشتریان بلینکیست طیف گسترده ای از افراد 
را شــامل می شود. تعدادی از مشتریان به دنبال 
محتوای خاص هســتند تا بتواننــد در زندگی 
شــخصی و حرفه ای خود رشــد کنند و زندگی 
شادتر و موفق تری داشته باشند. از طرفی بعضی 
از مشــتریان فقط کنجکاو هســتند. این دسته 
از مشــتریان بدون هدف خاصی یــا به عبارتی 
بهتر شدن در موضوعی خاص، تنها می خواهند 
موضوعات جدیدی یاد بگیرنــد و به دنبال این 
هســتند که دیدگاه های جدیدی را به دســت 

آورند.

مدل تجاری بلینکیســت، یک مدل اشتراک 
مصرف کننــده اســت. افراد می تواننــد در ابتدا 
به صورت رایگان در آن ثبت نام کنند و به صورت 
آزمایشــی از آن برای مدت محدودی اســتفاده 
کننــد. پــس ازآن در صــورت تمایل بــه ادامه 
عضویــت، هزینه ی ســاالنه ای بیــن ۵0 تا 80 
دالر می پردازنــد. این هزینه با توجه به محتوای 
انتخابی و ویژگی های آن برای هر کاربر متفاوت 

است.

معیار بلینکیست
کسب سود، موتور رشد بلینکیست است. کسب 
درآمد برای رشــد هر اشــتغالی با سرعت ثابت 
الزم اســت و اگر اشــتغالی بخواهد به کار خود 
ادامه دهد، باید درآمدش بیشتر از هزینه هایش 
باشــد، بنابراین هزینه خرید مشــتری یا هزینه 
هر مشتری خریداری شده مهم ترین معیار برای 

بلینکیست است.

یک قانون کوچک برای داشتن رشدی پایدار 
این اســت که اگر نســبت هزینه خرید مشتری 
)CAC( به ارزش طول عمر  )LTV( یک به ســه 
باشد، باید از LTV  مراقبت شود. بااین حال ازنظر 
بلینکیســت، تمرکز روی CAC  بســیار مهم تر 
اســت، زیرا این معیار می تواند به روشی بسیار 
آســان تر و ســریع تر تأثیر بگذارد. درصورتی که 
اگر برLTV  تمرکز شــود، برای رسیدن به نتایج 
قابل توجه باید زمان بیشــتری صرف کرد. البته 
قیمت گذاری عاملی است که می تواند برای تغییر 
چشــمگیر LTV  تاثیر مقطعی داشته باشد، اما 
برای افزایش بقا باید زمان زیادی صرف شــود تا 

بتوان ارزش طول عمر را افزایش داد.

در مقابــل، حساســیت تغییرات نســبت به 
CAC بسیار بیشتر است و نتایج بسیار سریع تر 
به دســت می آید. به عنوان مثال اگر CAC پنج 
درصد کاهش پیدا کند، تأثیر بسیار بیشتری در 

سودآوری کسب و کار خواهد داشت.

بلینکیســت زمــان زیادی را صــرف تمرکز 
روی افزایش مشــارکت کرده اســت. به عنوان 
یک بنیان گذار و به عنوان فردی که چشــم انداز 
آینده اش ترغیــب مردم به افزایــش یادگیری 
است، همیشه سعی داشته است که محصولی را 
عرضه کند که مردم بیشتری را جذب کند و به 
آن ها برای مطالعه و یادگیری بیشتر کمک کند. 
درحالی که هنوز هم به این بینش متعهد است و 
ســعی دارد با استفاده از کمک سرمایه گذاران و 

مشاوران، محصول خود را بهتر و جذاب تر کند.

لحظه ی تغییر
وقتی بلینکیست کار خود را شروع کرد، در ابتدا 
فقط در بازار های آلمان خدمات خود را به مردم 
ارائه می کرد و به مشتریان خود عالوه بر اشتراک، 
خرید یک زمانی را هم پیشنهاد می داد. عالوه بر 
این، امکان ردیابی موقعیت مکانی مشتریان هم 
وجود نداشت، بنابراین نمی توانست رفتار کاربران 
را در اپلیکیشن ها یا داده های اختصاصی ردیابی 

کند.

در پایان سال 2013 ایجاد تغییر در دو مورد 
منجر به تغییر کل موضوع شــد. مدلی اشتراکی 
در سطح جهانی راه اندازی شد و در همان زمان 
به جای اینکه فقط روی ویژگی های محصول کار 
کند، شروع به ساختن یک بورد ردیابی مناسب 

کرد.

مدل اشــتراکی باعث افزایش مشــتریان به 
روشی قابل پیش بینی تر شد. همچنین داده های 
مربوط به موقعیت های مکانی و استفاده از آن ها، 
منجر بــه بهبود قابل توجه بازاریابی و تالش های 
محصول شد و به این ترتیب توانستند با اطمینان 
بیشتری روی کانال های قبلی بازاریابی کار کنند. 
عالوه بر این، مواردی که در بازاریابی و محصول 
مؤثر نبودند، شناسایی شدند و حذف آن ها باعث 

شد بازاریابی و محصول بهبود پیدا کنند.

راه حل
 CAC هنگامی که بلینکیســت تمرکز خود را به
تغییــر داد، زمان بیشــتری را بــرای آزمایش 
ویژگی ها و حساســیت آن ها به تغییرات صرف 
کرد که باعث فعال سازی کاربران جدید بیشتری 
شد. کاربران فعال آن دســته از کاربرانی بودند 
که از طریق چشــمک ها مطالعه کتابی را شروع 

می کردنــد و البته آن را به پایان می رســاندند. 
درواقع اگر کاربری در بلینکیســت ثبت نام کرده 
باشــد و کتابی را مطالعه نکرده باشد، به عنوان 
کاربر فعال شناخته نمی شود و نمی تواند مشترک 

بلینکیست شود.

به عنوان مثال بلینکیســت برای افزایش نرخ 
فعال ســازی خود به کاربران اجازه داد تا عالیق 
خود را در هنگام ورود به سیستم انتخاب کنند. 
به این طریق هر کاربــری محصول را به صورت 
شــخصی سفارشی ســازی می کــرد و از طرفی 
بلینکیست هم توانست به هر کاربری کتاب های 
مربوط به خودش را نشــان دهد. با اســتفاده از 
این روش کاربران بیشتری مطالعه کتاب ها را به 

پایان می رساندند.

مورد دیگر که تأثیر بســیار خوبی داشــت، 
درواقع خارج از اپلیکیشــن بــود و تمرکز آن بر 
اولیــن ایمیلی بود که کاربران پــس از ثبت نام 

دریافت می کردند.

بلینکیست بسیاری از مفاهیم مختلف ایمیل 
را آزمایــش کرد تا بتواند ایده  ای را پیدا کند که 
کاربران برای شروع عادت یادگیری با بلینکیست، 

هیجان و انگیزه زیادی داشته باشند.

موارد دیگــری مانند اولین تمــاس با کاربر 
از طریق تبلیغــات در فیس بوک، پیام رســانی 
در اپ اســتور، تجربه ورود به سیستم محصول، 
تجربه ایمیل و بسیاری از تغییرات کوچک دیگر،  
توانستند از طریق افزایش نرخ فعال سازی و نرخ 

تبدیل، CAC  را کاهش دهند.

امکان صحبــت کردن کاربران بــا یکدیگر، 
موضوعی دیگر بود که CAC را تحت تأثیر قرار 
داد و به این ترتیب مشتریان را حفظ کرد و آن ها 
را به کاربران و مشتریان وفادار بلینکیست تبدیل 
کرد. به این صورت که اگر کاربری در هرماه پنج 
کتاب را از طریق بلینکیســت مطالعه کند، این 
شــانس را دارد که بتواند در مورد آن ها صحبت 

کند. این موضوع نیز باعث کاهش CAC شد.

امــا نکته مهم این اســت کــه وقتی تیمی 
کوچک هســتید و محصولی عالی را ساخته اید، 
در ابتدا بیشتر روی موضوعاتی متمرکز شوید که 
نتایج سریع تری می دهند. از طرفی هرگز اجازه 
ندهید که این موضوع باعث شــود در بلندمدت 
محصولی بهتر از محصول شــما ساخته شود و 
به محض بزرگ شدن تیم خود، می توانید عالوه 
بر معیارهای تبدیل فــوری بر معیارهای تبدیل 
 Source:( .طوالنی مدت نیز تمرکز داشته باشید

)www.zoomit.ir
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تولید پلتفرم جدید در سایه نگاه ویژه به زنجیره تامین

به طورکلــی آنچه در علوم مدیریت در جهان 
تدریس می شود، زاده علم و تجاربی است که در 
طول سالیان سال از عملکرد و نتایج به کارگیری 
فرآیندها و روش های مختلف به دست آمده است؛ 
اما همواره آنچــه در مدیریــت کالن به عنوان 
شــاه کلید حل مشــکالت به آن نگاه می شود، 

سازمان دهی در شرایط خاص است.
شاید تصور عموم این باشد که سازمان دهی در 
امور کالن مدیریت ازجمله اصول مهم به حساب 
می آید و این موضوع روشــن تر از آن اســت که 
قابل ذکر باشــد؛ اما وقتی صحبت از مدیریت در 
شرایط خاص در ایران می شود، درواقع سخن از 
نوعی مدیریت به میان می آید که فرمول های آن 
بسته به شرایط موجود بومی سازی می شود، نام 

آن را مدیریت جهادی می گذاریم.
البته کشــور ما با این نــوع مدیریت غریبه 
نیســت؛ زیرا در دوران ابتدای انقالب اســالمی 
که با خروج تکنیســین ها و مدیــران خارجی 
پروژه های مختلف کشور در حوزه های صنعتی، 
عمرانــی، اقتصادی و ... کشــور بــا چالش های 
بســیاری روبه رو بود، مشکالت به دست مدیران 

جهادی حل شده است.
ازجمله ویژگی های مهم این نوع مدیریت باید 
به عزم و همت واقعی آن اشــاره کرد. موضوعی 

که بدون آن امکان وارد شــدن به فرآیند عملی 
وجود نــدارد؛ اما در صورت راســخ بودن عزم 
مدیریــت جهادی، یقیناً بســیاری از گره ها در 
مســیر بازخواهد شــد. از دیگر ویژگی های این 
نوع مدیریت، درک درســت شــرایط موجود و 
یاری گرفتن از توانمندی های داخلی است؛ زیرا 
با تکیه بر توانمندی های داخلی اســت که عالوه 
بر ایجاد اشــتغال و رونق کار می توان به دانش 
فنی هم دســت یافت که ارزشمندترین جواهر 

صنعت است.
امروز نیز کشور در شرایطی قرار دارد که باید 
اکسیر مدیریت جهادی به رگ های صنعت تزریق 
شــود. مدیریتی که حداکثر بهره وری را با آنچه 
در دســت دارد به صنایع مختلف هدیه می کند. 
البته در طول یک سال گذشته خوشبختانه نگاه 
مدیریت کالن صنعت از وزارت صمت گرفته تا 
مدیران صنایع مختلف به سمت جهاد تولید در 
صنعت حرکت کرده است و باید گفت امروز هر 
یک از صنایع در کشور که در حال کار، تحقیق 
و تولید و فعالیت هســتند، به نوعی یک ســنگر 

مقاومت به حساب می آیند.
در صنعت خودرو نیز این مهم تا اندازه زیادی 
محقق شــده است هرچند هنوز راه باقی مانده و 
باید در راهی که بر محور توانمندی های داخلی 
ترســیم شده اســت حرکت کرد. داخلی سازی 

قطعات و کاهش وابســتگی و ارزبری در صنعت 
خودرو یکی از بزرگ تریــن مثال های مدیریت 
جهادی در صنعت در طول 40 ســال گذشــته 
اســت که هیچ گاه به اندازه امــروز آن را جدی 
نگرفته اند و هیــچ گاه به اندازه امروز موفق عمل 

نکرده است.
اگر بخواهیم با جزئیات بیشــتری موضوع را 
بررســی کنیم، می توانیم به نوع مدیریت جاری 
در گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین 
خودروساز خاورمیانه توجه کنیم. مشکالتی که 
ایران خودرو در دوران تحریم تجربه کرد، بسیار 
چالش برانگیز بودند؛ زیرا هرقدر سازمان و بنگاه 
صنعتی بزرگ تر باشــد، در زمان بروز مشکالتی 
چــون تحریم، شــرایط ســخت تری را تجربه 
می کند؛ اما این مدیریت بحران و استراتژی های 
بهبود اســت که می تواند در کنار عزم خواستن 
باعث عبور کشتی ســازمان های بزرگ از امواج 

بلند تحریم ها شود.
حضور فرشاد مقیمی در اواسط سال گذشته 
در ایران خــودرو یکی از مهم ترین و به تفســیر 
بســیاری از کارشناسان صنعت خودرو، بهترین 
تغییراتــی بود کــه در ســطوح کالن صنعت 
خــودروی ایــران رخ داد؛ زیــرا در زمان ورود 
مقیمی به ایران خودرو این شــرکت با ده ها هزار 
خــودرو ناقص مانده در پارکینگ روبه رو بود که 

14



به دالیــل مختلف ازجمله عدم نظم مناســب 
در همــکاری با زنجیره تأمیــن، منتظر قطعات 
موردنیاز بودند. ازجمله شعارهای مقیمی در بدو 
ورود به ایران خودرو نظام مند کردن همکاری با 
زنجیره تأمین به خصوص در مســائل اقتصادی 
بود. همین امر باعث شــد قطعه ســازانی که در 
فضــای ناامیدی از همکاری بــا ایران خودرو به 
ســر می بردند و حتی مطالبات بسیاری از این 
خودروساز داشتند، پای کار بیایند و با همکاری 
بی ســابقه به خصوص در نهضت داخلی ســازی 
و میزهای داخلی ســازی قطعــات، تالش های 

ماندگاری در این حوزه صورت دهند.
حاصل توجه ویژه مقیمی به زنجیره تأمین و 
همکاری بدون زاویه به همه قطعه سازان کشور 
باعث شــد پروژه خودرویی چون پژو 301 که 
به دلیل عدم تأمیــن قطعات و همکاری بعضی 
از قطعه ســازان تقریباً به کندی پیش می رفت، 
با ســرعت هرچه تمام تر در مسیر خود به پیش 
برود تا ســرانجام این خودرو به عنوان نماد یک 
همــکاری بی نظیر در صنعت خــودرو ایران به 

تولید برسد.

مسیر خودروسازی از قطعه سازی می گذرد
پاشا شهبازی فارغ التحصیل دانشگاه پلی تکنیک 
میــالن در این خصوص می گویــد: می توان در 
صنعت خــودرو حرف های جدی بــرای گفتن 
داشــت که در حوزه قطعه ســازی توان طراحی 
و تولید را داشته باشــیم. اگر نگاهی به صنعت 

خودرو ترکیه داشته باشــیم، می بینید که این 
کشور در حوزه قطعه ســازی از تأمین کنندگان 
اصلی برندهای معتبر اروپایی اســت. به شکلی 
که در زنجیره تأمین خودروسازانی چون فیات و 
مرسدس بنز نقشی اساسی دارند. درواقع ترکیه 

از قطعه سازی به خودروسازی رسید.
این کارشناس افزود: در قراردادهای همکاری 
که بعد از برجام با خودروسازان خارجی منعقد 
شــد، می توانســتیم بهتر عمل کنیــم و نقش 
بیشتری به حوزه قطعه سازی نیز بدهیم. چراکه 
این کار می توانست موجب انتقال دانش فنی به 
کشور شــود. هرچند این مهم به صورت کم رنگ 
اتفاق افتاد اما در اواسط سال جاری با تغییرات 
مدیریتی که در ایران خودرو اتفاق افتاد، به وضوح 

نقش قطعه سازان پررنگ تر از گذشته شد.
شــهبازی در خصوص نگاه به زنجیره تأمین 
در ایران خــودرو نیز گفت: واقعیت اینجاســت 
که مقیمــی به دلیل حضــور در معاونت تولید 
وزارت صمت با مشکالت حوزه تولید به خصوص 
در صنعت خودرو آشــنایی کامل دارد. ازاین رو 
می بینیــد کــه در ایران خودرو، قطعه ســازان 
نقشــی مهم تری دارند و به طور مثال ساپکو از 
اهمیت بیشتری نســبت به گذشته در سیستم 
زنجیره تأمین ایران خودرو دارد. تا جایی که من 
اطالع دارم مرکز تحقیقات نیز در تالش است تا 
پلتفرم های جدیدی را طراحی و گسترش دهد 
که نشــانه نگاه بلندمدت به گسترش محصول 

دارد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نگاه 
درســت ایران خودرو به تولید موتورهای دیزلی 
و ســوخت های جایگزین نیز ادامه داد: ازجمله 
مواردی که در طول سال های گذشته متأسفانه 
از آن غافــل بودیم، طراحی تولیــد یک موتور 
دیزلی برای خودروهای ســواری است. این در 
حالی اســت که ما در تولید سوخت دیزل کاماًل 
خودکفا هســتیم و حتی در این حوزه صادرات 
هم داریم. نکته بســیار مهم در این موضوع این 
اســت  که اساســاً ســوخت دیزلی ازنظر ارزش 
حرارتی و تولید انرژی از بنزین، سوخت بهتری 
است و درمجموع خودروهایی سواری که مجهز 
به این نوع موتورها هســتند عــالوه بر مصرف 
ســوخت کمتر و ارزان تر، آالیندگی کمتری هم 
دارند؛ زیرا تکنولوژی این موتورها پیشرفت های 
بسیاری داشته است و بســیاری از خودروهای 
اروپایــی با چند نــوع موتور دیزلی بــه تولید 
ایران خودرو  البته خوشــبختانه گویا  می رسند. 
تحقیقات گسترده ای را در این بخش آغاز کرده 
است و تالش های بسیاری در این حوزه صورت 
گرفته که امیدواریم در سال آینده به بار بنشیند. 
بنده معتقــدم به هرحال با توســعه موتورهای 
گازســوز CNG و دیزلی که در ایران خودرو در 
حال انجام است، درواقع صنعت خودرو ایران در 
آینده مالک یک خانواده از موتورهای غیربنزینی 
خواهد شــد که ارزش افــزوده بزرگی برای این 

صنعت است.

15



ــت  ــان جه ــه خرده فروش ــد ب ــی می توان ــوش مصنوع ــه ه چگون
ــد؟ ــک کن ــت کم ــت قیم ــان از صح ــول اطمین حص

بحث پیرامون هوش مصنوعی در خرده فروشی 
بی پایان است، اما دیگر فقط حرف نیست: هوش 
مصنوعی وجود دارد. حضور آن، هرچند که جدید 
است، غیرقابل انکار است و به تدریج خرده فروشی 
را بــرای همیشــه تغییــر می دهد. براســاس 
تحقیقــات WBR ، بیش از نیمــی ) ۵7 درصد(  
از خرده فروشــان قصد دارند در طی پنج ســال 
آینده در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنند تا 
مشکالت لجستیکی را حل کرده و تجربه مشتری 

را بهبود بخشند.
واضح اســت که اگــر رقبای شــما از هوش 
مصنوعی استفاده نکنند، به زودی کوچک خواهند 
شد. شــرکت ها دیگر نمی توانند جهت موفقیت 
صرفاً به داده های فصلی و تاریخچه داده ها متکی 
باشند. این روش جدید، دقت و صحت را در بردارد 
که تنها توسط هوش مصنوعی و یادگیری ماشین 
فراهم می شود. این فن آوری های جدید، همراه با 
اینترنت اشیا )IOT( و داده های خردمندانه، باعث 
بهبود تجربیات مشتری و افزایش قدرت رقابتی 
می شوند. بااین حال، وقتی نوبت به میدان کارزار 
خرده فروشی می رسد، هیچ چیز مهم تر از قیمت 
نیست، بنابراین خرده فروشانی که قادر به استفاده 
از هوش مصنوعی هســتند، خــود را در مزیت 

شگرفی قرار داده اند. 

ــد  ــی می توان ــوش مصنوع ــه ه ــی ک جای
مزیــت ایجــاد کنــد

قباًل شــاهد بوده ایم که خرده فروشان بر کارهای 
حدســی تکیــه داشــته اند و یک بــازی عظیم 
از "قیمت درســت اســت" را اجــرا می کردند. 
بااین حال، در دنیای فوق العاده رقابتی امروز، این 
رویکرد باید استراتژیک تر باشد. قیمت گذاری یک 
مکانیسم است که به خرده فروشان اجازه می دهد 
تا تقاضای قدرتمند و ســودآور را ایجاد کنند و 
باید با رویکرد خرده فروشــان برای دســته بندی 
بهینه ســازی، چیدمان و بومی ســازی هماهنگ 
باشــند. همچنین باید از برند و نحوه عرضه آن 
و موقعیت آن حمایت کنند. خرده فروشــان باید 
قیمت مناســب را در محل مناســب و در زمان 

مناسب دریافت کنند.
بهینه ســازی قیمت به معنــای آزمون ریاضی 
ســنتی، بررســی می کند که چگونه مشتریان با 
قیمت های متفــاوت برای محصوالت و خدمات در 
سراسر کانال درگیر می شوند. به این ترتیب شرکت 

می تواند قیمت ها را محاسبه کند که با اهداف تجاری 
همسویی داشته باشد و سود را به حداکثر برساند.

امــروزه، همه چیز در مورد داده ها وجود دارد: 
بهینه سازی قدرتمند قیمت می تواند پیش بینی را 
در انواعی از علوم یادگیری و بهینه سازی ماشین 
اعمال کند. فرآیند یادگیری ماشین پروسه هایی 
برای گروه های منطقی محصول )دســته بندی و 
خطوط تولید(  در سراســر زمان ) فصول، هفته ها 
و ماه هــا(  و مکان ها ) مناطق قیمت، نقاط تماس 
آنالین و در فروشــگاه(  برقرار می کند. ســپس 
از طریــق هوش مصنوعی، بهینه ســازی قیمت 
می تواند پیش بینی را شــروع کند و از یک مدل 

واکنشی به فعال حرکت کند.

نگاه روبه جلو به جای پشت سر
خرده فروشان به تاریخچه و روند تقاضا برای هدایت 
قیمت گذاری متکی هستند و به طور مداوم تالش 
می کنند تا  براســاس اتفاقی که درگذشته افتاده 
اســت تدابیری برای اتفاقاتی که در آینده خواهد 
افتاد اتخاذ کنند. اکنون همه چیز تغییر کرده است، 
چون هوش مصنوعی می توانــد در صدها متغیر 
دیگر، اعــم از الگوهای فروش و پاخور مشــتری 
گرفته تا اطالعات بیرونی مانند آب وهوا، رویدادهای 

جاری و تعطیالت عمومی، عامل ایجاد کند.
هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین توانایی 
تمرکز و ریز شــدن در این رویدادهــا را فراهم 
می کند و بینش عمیق تری نســبت به قبل ارائه 
می کند. به عنوان مثال، می تواند به خرده فروشان 
کمک کند تــا الگوهای به اشــتراک گذاری در 
رســانه های اجتماعی را تحلیل کرده و احتمال 
جزئی تر و دقیق تری از سطوح تقاضا را محاسبه 
کنند. با این تکنولوژی ها، خرده فروشان می توانند 
بینش های عملی بــرای جهت یابی ترجیحات و 
تقاضای مصرف کنندگان جهت ایجاد تجربه های 
خرید شخصی، بیشــتر از هر زمان دیگر بسازند. 
پیشــرفته ترین راه حــل هــوش مصنوعی فقط 
پیشــگویی و بینش نمی باشــد، بلکــه می تواند 
بهینه سازی قیمت را با داده های واقعی در زمان 
واقعی که درآمــد و پایداری بیشــتر را هدایت 

می کند، بهبود بخشد.

قیمت گذاری بیشتر، پول بیشتر
ابزارهای یادگیری ماشــین و هــوش مصنوعی 
به خرده فروشــان اجازه می دهند تا از مدل های 

نویسنده:بهادر پارسیا  
پژوهشگر حوزه مدیریت بازرگانی

قیمت گــذاری پویا اســتفاده کنند تــا از بروز 
موجــودی مــازاد اجتناب کننــد و محصوالت 
فروش نرفته کمتری در سرتاســر شــرکت باقی 
بماند. همچنین خرده فروشان می تواند استراتژی 
قیمت گذاری را جهت فروش های پایان فصل، یا 
زمانی که موجودی اضافی باید ســریعاً به فروش 

برسد، تطبیق دهند.
از طرفی هــوش مصنوعــی می تواند به طور 
چشــمگیری به کاهش ضایعات کمک کند. این 
کار با پیش بینی تقاضای مشتری و تصمیم گیری 
دقیق در خصوص قیمت گذاری در هر فروشــگاه 
انجام می شــود. سپس، بر اســاس درک روابط 
پیچیده بین نوســانات قیمــت و تقاضا، هوش 
مصنوعــی می توانــد اطمینان حاصــل کند که 
موجــودی به جایی می رود که بیشــتر موردنیاز 

است.

قیمت درست است
زمانی کــه خرده فروشــان بتواننــد اطالعات و 
بینش های عمیق تر از هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشــین را بررسی کنند، بیشتر می توانند به طور 
استراتژیک عمل کنند و تمرکز بیشتری بر روی 
تجربه مشــتری در سرتاســر مراحل قرار دهند؛ 
باوجود ترس فراوان از هوش مصنوعی در صنعت 
خرده فروشــی و معنایی که برای هر شغل دارد. 
حقیقت این است که تکنولوژی های نظیر یادگیری 
ماشین و هوش مصنوعی، از خرده فروشان بیشتر 
در نگه داشت ســود فروشگاه های خود و تمرکز 
کارمندان بــر نوآوری هایی که می توانند وفاداری 
مشتری را هدایت کنند، حمایت می کنند. از همه 
مهم تر، هوش مصنوعی و یادگیری ماشــین، کار 
کردن بر اساس حدس و گمان را از قیمت گذاری 

خارج می کنند.

کالم آخر
بیایید با آن روبرو شــویم؛ اگــر هوش مصنوعی 
"قیمت درست اســت" را بازی کند، هر بار یک 
حریف انســانی را شکســت خواهــد داد. هوش 
مصنوعــی می توانــد نگرانی خرده فروشــان در 
خصوصی قیمت گذاری را کاهــش دهد و آن ها 
را قادر ســازد تا تصمیمات بهتری نسبت به بقیه 
رقبا داشته باشند و مزایای بزرگ تری را به دست 

آورند.
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اقتصاد و سالمت در هم تنیده

تاثیر اقتصادی کرونا در ایران

کرونا یک ویروس جدید تنفســی اســت که 
اولین بار در شــهر ووهان wohan، استان هوبی 
Hubei در کشــور چین شناســایی شــد. این 
ویروس قباًل به شــکل های دیگری در سال های 
2002 و 2012 نیز دیده شده بود. این ویروس 
تاکنون هزاران نفر را مبتال کرده اســت، گرچه 
میزان مرگ و میر مشــاهده شده بر اثر ابتال به 
این ویروس یک تا دو درصد اســت اما مســئله 
مهم میزان شیوع و همه گیری آن است. از آنجا 
که ابتالی افراد به یک بیماری پردردســر مثل 
ویروس کرونا )و حتی ســرماخوردگی ســاده( 
می تواند بر بهره وری نیروی کار و ســطح تولید 
و درآمد ملی تأثیر بگذارد، این بیماری از جنبه 

اقتصادی بسیار اثرگذار و حائز اهمیت است.

طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران 
در مهر ماه 13۹8، جمعیت شــاغل کشــور در 
پایان شهریور ســال جاری حدود 24700000 
نفر یعنی نرخ مشارکت اقتصادی 44/۹ درصد از 

جمعیت فعال کشور بوده است.

حال تصور کنید که بخشــی از این جمعیت 
در صورت ابتال خود و یا اعضا خانواده به بیماری 
ویروســی کرونا، ناچار به کاهش ساعات فعالیت 
خود در بنگاه های اقتصادی خواهند شــد. قطعاً 
نتیجه غیبت از کار و یا ترک کار، کاهش سطح 

تولید و درآمد ملی خواهد بود.

کاهش سطح اشتغال )حتی به صورت موقت( 
تأثیر مستقیم گســترش این بیماری در کشور 
است. تأثیر دیگر آن کاهش تقاضا برای کاالها و 
خدماتی اســت که به صورت نرمال افراد جامعه 
در شــرایط عادی جهت اوقات فراغت استفاده 
می کردند. حضور در مراکز گردشــگری، تئاتر، 
سینما، ورزشگاه ها و استفاده از مواد خوراکی در 
رستوران ها و کافی شاپ ها و چایخانه ها نیز تأثیر 

منفی دیگر این همه گیری است.

آســیب دیگر این پدیــده نوظهــور )کرونا 
ویروس( تأثیر بر درآمد حاصل از گردشــگری و 

توریست در کشور است.

ســهم گردشــگری در ایران بر اساس اعالم 
بانک مرکزی 11 میلیــارد و 800 میلیون دالر 

معادل ســه درصــد از تولید ناخالــص داخلی 
)GDP( اســت. با توجه به پتانسیل و توانمندی 
ایران به لحاظ فرهنگی و آب و هوا جهت جذب 
گردشگران بسیار بیشتر از این است که تنها %3 
تولید ناخالص داخلی را تشکیل دهد، اما همین 
ســطح اندک نیز با حضور ایــن اپیدمی کاهش 

چشمگیری خواهد یافت.

کاهــش گردشــگری در اقتصــاد می تواند 
فرصت های شــغلی موجــود را از بین برده و با 
افزایش بیکاری، باعث کاهش درآمد شاغلین در 
این صنعت و در نتیجه کاهش تقاضا برای سایر 
کاالها و خدمات شــود. این فرآیند به گسترش 

رکود اقتصادی در کشور دامن خواهد زد.

به طور خالصــه می توان گفت، گســترش 
بیمــاری ویروس کرونا از راه هــای زیر می تواند 
موجــب کاهش تولید و درآمد ملی در کشــور 

شود.

کاهش ساعات اشــتغال به دلیل بیماری   -1
نیروی کار

افزایش ســاعات غیبــت از کار به دلیل   -2
ترس از ابتال به بیماری

نویسنده:دکتر معصومه شجاعی 
پژوهشگر حوزه علوم اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه

کاهش تقاضا برای مرکــز تفریحی مثل   -3
رستوران ها و سینماها

کاهش ورود گردشــگران به مراکز جذب   -4
توریســت و در نتیجه کاهش درآمد این 

صنعت

افزایش هزینه های دولت جهت شناسایی   -۵
و کنترل و درمان این بیماری

افزایش کســری بودجه ناشی از کاهش   -6
بخش هــای  از  دریافتــی  مالیات هــای 

اقتصادی تعطیل شده به دلیل کرونا

کاهش ســهم تجــارت در تولید ملی به   -7
دلیل بسته شدن مرزهای کشور

با توجه به مواردی که بسیار مختصر توضیح 
داده شــد، کنتــرل و مهــار این بیمــاری یک 
حرکت دسته جمعی و همدلی ملی را می طلبد. 
گرچــه دولت مهم ترین نهاد جهت مقابله با این 
مشکل اســت اما رعایت بهداشت فردی که به 
اندازه کافی در تمام رســانه ها توضیح داده شده 
اســت و کمک به دیگران جهــت گذراندن این 
دوره سخت، قطعاً می تواند به کاهش زمان این 
بحران و در نتیجه کاهش هرچه بیشتر خسارات 

اقتصادی و اجتماعی آن به کشور کمک کند.
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سرگذشت لری پیچ: متولد 23 مارس 1۹63 
میالدی در شهر لنسینگ شرقی، میشیگان ایالت 
متحده امریکا است که دانشمند رایانه )مبتکر( و 
کارآفرین آمریکایی می باشد و به همراه سرگی 
برین به عنوان یکی از بنیان گذاران شرکت گوگل 
 Carl( شناخته می شود. پدر او، کارل ویکتور پیج
Victor Page( که یک پرفســور علوم رایانه در 
 )University of Michigan( دانشگاه میشیگان
بود و خبرگزاری بی بی سی )BBC( او را به عنوان 
"پیشــگام در علم کامپیوتر و هوش مصنوعی" 
 )Gloria( توصیف کرده اســت و مادر او گلوریا
مدرس برنامه نویســی کامپیوتر در کالج لیمان 
بریگز )Lyman Briggs College( و دانشــگاه 
ایالتی میشــیگان بود.  درواقع عالقه خاص لری 
پیج به کامپیوترها در ســن شش سالگی شروع 
شــد )طبق بیوگرافی وی(. در طی ســال های 
تحصیالتش در دانشگاه میشیگان، او یک چاپگر 
جوهرافشــان را از لگو )Legos( ســاخته است 
و  همچنین عضو تیم ماشــین خورشیدی بود. 
هم اکنون لری پیج مدیرعامل شــرکت آلفابت 
)شرکت مادر گوگل( می باشد. در 6 اکتبر سال 
201۹ میالدی، طبق فهرست رتبه بندی مجله 
امریکای فوربــس )Forbes(، لری پیچ به عنوان 
دهمین فرد ثروتمند در جهان شــناخته شــده 
اســت که ارزش خالص دارایی او ۵۵.3 میلیارد 

دالر تخمین زده شده است. 

سرگذشــت سرگی برین: سرگی برین متولد 
22 اوت 1۹73 میالدی در شهر مسکو-روسیه 
اســت که یک دانشــمند کامپیوتر و کارآفرین 
اینترنتی آمریکایی می باشد. او با همکاری لری 
پیج شــرکت گوگل را تأســیس نمود. سرگی 
برین در سن 6 ســالگی به همراه خانواده اش از 
اتحاد جماهیر شــوروی به ایاالت متحده امریکا 

مهاجرت کرد. 

 ،)Mikhail Brin( پــدر او مایــکل بریــن
ریاضــی دان و پرفســور ریاضیات در دانشــگاه 
مریلند، کالج پارک بود و مادر او یک پژوهشگر، 
 Goddard( در مرکــز پروازهای فضایــی گادرد
Space Flight Center(، ناســا )NASA( بود.  
ســرگی برین  راه پدر خــود را ادامه داد و در 

رشــته های ریاضیات و علوم رایانــه در مقطع 
کارشناســی از دانشــگاه مریلنــد، کالج پارک 
 )University of Maryland, College Park(
ایــالت متحــده فارغ التحصیــل شــد. پس از 
فارغ التحصیلــی، او برای ادامه تحصیل درزمینه 
علوم رایانه بــرای دریافت مــدرک دکترا وارد 
دانشگاه استنفورد شد. در همان دوران، او و لری 
پیج در دانشگاه اســتنفورد یکدیگر  را مالقات 
کردند و با هم موتور جستجوی وب را ساختند. 
این برنامه در اســتنفورد بســیار محبوب شد و 
درنتیجه آن ها تصمیم گرفتند، تحصیالت دکترا 
خــود را رها کنند تا گوگل را از گاراژ ســوزان 
وویچیتســکی در شــهر منلو پارک، کالیفرنیا 
راه اندازی کنند. هم اکنون ســرگی برین رئیس 
)ارشــدترین مدیر( شرکت آلفابت )شرکت مادر 
گوگل( می باشد. طبق رتبه بندی مجله فوربس 
در 6 اکتبر ســال 201۹ میالدی، سرگی برین 
به عنوان چهاردهمین فرد ثروتمند جهان معرفی 
شده است که ارزش خالص دارایی های او ۵4.1 

میلیارد تخمین زده شده است.

علت ورود به کسب وکار فعلی
در ژانویــه  1۹۹6 میــالدی، در ابتــدا گوگل 
به عنوان یک پروژه تحقیقاتی توســط لری پیج 
و ســرگی برین آغاز شــد، در دورانی که هر دو 
دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه استنفورد در 

کالیفرنیا بودند.

درحالی کــه نتایــج رتبه بنــدی موتورهای 
جســتجوی در آن زمان  براســاس این بود که 
چندیــن بار )تعداد( عبارت موردنظر جســتجو 
شــده بود،  ولــی آن ها درباره ی یک سیســتم 
جستجوگر بهتر در حال بررسی و تحقیق بودند. 
آن ها ایــن فن آوری جدید را  بــه نام پیج رنک 
یا رتبه صفحــه )PageRank( نام گذاری کردند 
که رتبه بندی هر وب سایت بنا به تعداد صفحات 
و اهمیت صفحه توســط سایت هایی که به این 
ســایت اصلی لینک )linked back( شــده اند، 

مشخص می شد. 

 لری پیج و سرگی برین در ابتدا موتور جستجو 
جدید خــود را بک راب )BackRub( نام گذاری 

کردند، زیرا در این سیســتم برای تأیید اهمیت 
یک وب ســایت، لینک هایی که به این سایت از 
ســایت های دیگر داده شده را بررسی می کردند، 
درواقــع بک لینگ ها را معیار قرار می دادند. ولی 
درنهایت، آن ها نام موتور جســتجوگر خود را به 
گــوگل تغییر دادند، نکته جالب این اســت که 
طبق شــواهد، نام این موتور جستجوگر مشهور 
جهان، ناشــی از هیجی )غلط امالیی( نادرست 
کلمه گوگول )googol( بوده اســت که به عدد 
یــک با صد صفر جلوی آن گفته می شــود و به 
این معنای اســت که این موتور جستجو جوری 
طراحی شده است تا دسترسی به مقادیر زیادی 
اطالعات را فراهم کند. درواقع، گوگل تحت وب 
google.stanford. دانشگاه اســتنفورد، با دامنه

edu  و z.stanford.edu دایر شد.

Google.com در تاریــخ 1۵ ام ســپتامبر 
 Google ســال 1۹۹7 به ثبت رســید. واژه ی
درواقع گرفته شده از Googol است که مفهوم 
ریاضی عدد 1 به همــراه 100 صفر جلوی آن 
است. گفته می شــود این نام درواقع تمثیلی از 
مأموریت بنیان گذاران گوگل برای سازمان دهی 
اطالعات نامحدود در شبکه ی اینترنت می باشد. 
در سال 1۹۹8، لری یک خبرنامه ماهنامه ای به 
نام “خبرنامه گوگل برای دوســتان” را به منظور 
اطالع رســانی به طرفداران در مورد این شرکت 
منتشر ســاخت. ســپس این خبرنامه با بالگ 
هایی مانند Google+ جایگزین شــد. در تاریخ 
1۵ سپتامبر 1۹۹7 میالدی، لری پیج و سرگی 
برین نام دامنه گوگل را ثبت کردند و این شرکت 
در تاریخ 4 ســپتامبر 1۹۹8 میالدی به صورت 
کامل راه اندازی شــد که در ابتدا این شرکت در 
گاراژ، خانه ی یکی از دوستانشــان به نام سوزان 
وویچیتســکی )Susan Wojcicki( مستقر  بود 
که در  شــهر منلو پارک، کالیفرنیا قرار داشت 
و از همیــن گاراژ به عنوان دفتر گوگل، کار خود 
را شــروع کردند، هم اکنون سوزان وویچیتسکی 
مدیرعامل یوتیوب می باشــد. پیش ازاین زمانی 
که در پی کســب اطالعــات درباره ی موضوعی 
بودیم، می دانســتیم که با مراجعه به کتابخانه 
و یافتن کتاب مرتبط بــا آن، اطالعاتی محدود 

 کارآفرینی با طعم فناوری اطالعات

آشنایی با برند گوگل و چگونگی شکل گیری آن 

نویسنده: زهرا احمدی   
پژوهشگر حوزه مدیریت کسب و کار
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از یک کتــاب و اطالعات بیشــتر از کتاب های 
بعدی و بعدی به دست خواهیم آورد؛ اما اکنون 
این تنها موتور جســتجوگر می باشد که قادر به 
پاسخ گویی مستقیم و کاماًل سرراست به موضوع 
جستجو شده می باشد. ولی مشکلی که درباره ی 
گوگل وجود دارد که نمی توان این ســرویس را 
بابت آن ســرزنش کرد؛ شــناور بودن اطالعات 

جزئی در اقیانوس بی انتهای مفاهیم است.

نخستین سرمایه گذاری در گوگل 
 Andy Bechtolsheim ،1۹۹8 در ماه اوت سال
یکی از بنیان گذاران شرکت Sun، چکی به مبلغ 
100٫000 دالر برای شــرکت گوگل که هنوز 
موجودیــت خارجــی و فیزیکی به شــکل یک 
کمپانی نداشــت، نوشت. درواقع او زمانی دست 
به این کار زد که نســخه ی نمایشی گوگل را در 
حیاط دانشگاه استنفورد مشاهده کرد. این چک 
دو هفته در کشــوی میز لــری خاک خورد تا او 
 .Google Inc و سرگی ســرانجام به طور رسمی
را تأســیس کرده و ســرمایه گذاران دیگری نیز 
پیدا کردند. آن ها به دنبال جذب ســرمایه گذار 
بودند، نه فروش کل امتیاز! حدود پنج ماه بعد، 
نیــز  و   Byers و   Kleiner Perkins Caufield
Sequoia Capital با سرمایه گذاری 2۵ میلیون 

دالری روی گوگل موافقت کردند.

توضیحــات کامــل در خصــوص وضعیــت 
فعلــی کســب وکار

رشد ســریع این شــرکت از زمان پیوستن به 
زنجیره ای از محصوالت، خرید و مشارکت فراتر 
از موتور جســتجوی اصلی گوگل )جســتجوی 
گــوگل( شــده اســت و ایــن شــرکت دارای 
زیرمجموعه های زیادی ازجمله خدمات گوناگون 
و محصوالت گســترده ای را شــامل می شــود. 
خدمات دیگری که توسط این شرکت ارائه شده 
است، عبارت اند از: سرویس ذخیره سازی گوگل 
درایو )Google Drive( که شامل برنامه گوگل 
داکس )Google Docs(، نرم افزار گوگل شــیت 
)Google Sheets( و نرم افزار گوگل اسالیدرس 
)Google Slides( می شــود، همچنین نرم افزار 
تقویــم گــوگل )Google Calendar(، نرم افزار 
پیام رســان فــوری و چت ویدیویــی گوگل الو 
)Google Allo(، نرم افزار چت ویدیویی گوگل 
دوو )Google Duo(، نرم افزار گوگل هنگ آوتس 
)Google Hangouts(، ســرویس ایمیــل جی 
میل )Gmail(، اپلیکشن ایمیل گوگل اینباکس 
)Inbox by Gmail(، مترجم ماشــینی ترجمه 
گــر گــوگل )Google Translate(، وب گوگل 
 ،)Waze( نرم افزار ویز ،)Google Maps( مپس
 ،)Google Earth(  گــوگل ارت یا گــوگل ارث

 ،)Google Street View( گوگل اســتریت ویو
وب گاه اشــتراک گذاری ویدیو یوتیوب یا یوتوب 
)YouTube(، نرم افزار تحت وب یادداشت برداری 
گوگل کیپ )Google Keep( و سرویس رایگان 
 Google( فوتوز  اشــتراک گذاری عکس گوگل 
 Google( مرورگر وب گــوگل کروم ،)Photos
 )Chrome OS( و سیستم عامل کروم )Chrome
که یک سیســتم عامل بسیار ســبک بر اساس 
مرورگر کروم اســت را نیز شــامل می شود. این 
شــرکت در ضمن درحال توســعه سیستم عامل 
تلفن همراه آندروید )Android( خود می باشد. 
از سال 2010 میالدی تا 201۵ میالدی، شرکت 
گوگل تمرکز عمده ی فعالیت خود را به ســمت 
تولید ســخت افزار برده است و با تولیدکنندگان 
عمده الکترونیک در خط تولید گوگل نکسوس 
)Nexus( همکاری نموده اســت که این اتحاد 
موجب شده است، در اکتبر سال 2016 میالدی 
چندین محصول ســخت افزاری را منتشر کند، 
 Google( ازجمله: گوشی های هوشمند پیکسل
 Google( بلندگوی هوشمند گوگل هوم ،)Pixel
Home(، دســتگاه مدم وایرلس گوگل وای فای 
)Google Wifi( و فنــاوری واقعیت مجازی دی 
دریم )Daydream( همچون هدســت را شامل 
می شــوند. در ضمن گوگل درزمینه ســرویس 
اینترنتــی همچون پــروژه آزمایشــی اینترنت  
گــوگل فایبــر )Google Fiber(، گــوگل فای 
 Google( استیشــن  گــوگل  و   )Google Fi(

Station( فعالیت دارد.

)Google Home Hub( گوگل هوم هاب 
گوگل هوم هاب، اســپیکر هوشــمند مجهز به 
نمایشگر  می باشد که در سال 2018 ارائه شد. 
این دســتگاه همچنین به عنوان کنترل خانه ی 
هوشــمند شناخته می شــود که توانایی کنترل 

خانه های هوشمند امروزی را دارد. 

گــوگل پیکســل 3 و گوگل پیکســل 3 اکس 
)XL 3 and Pixel 3 Google Pixel( ال

گوگل پیکســل 3 و گوگل پیکسل 3 اکس ال، 
یکی از بهترین گوشی های هوشمند آندرویدی 
است که نســبت به قیمت اش بســیار مناسب 
می باشد. این گوشــی های هوشمند دارای یک 
طراحی بســیار جالب و زیبا همراه با سخت افزار 
قدرتمند و عمر باتری باال می باشــند و بهترین 
دوربین ها را دارند. مهم تر از همه، گوگل در این 
گوشــی های هوشــمند آخرین و پیشرفته ترین 
نسخه آندروید را که در حال حاضر در دسترس 
هستند را بدون هرگونه ویروس نرم افزاری ارائه 

می دهد.

 Google Pixel( ــادز ــل ایرب گوگل پیکس
)USB-C Earbuds

 USB-C هدفون های جید گوگل پیکسل ایربادز
دارای یک دکمه اختصاصی برای دسترســی به 
دســتیار گوگل است. گوگل پیکســل ایربادز، 
ظرفیــت ترجمه هم زمــان بیــش از 40 زبان 
مختلــف دارد که از طریق بلوتوث به گوشــی، 
تبلــت و لپ تاپ وصل می شــوند و از دســتیار 

گوگل اسیستنت نیز پشتیبانی می کند.

 Nest( ــو ــت ِهل ــی نس ــگ َدر ویدیوی زن
)Hello Video Doorbell

نســت ِهلو یک زنگ َدر ویدیویی شیک و آسان 
برای نصب اســت که اجازه می دهد تا کاربران 
دیــد محیط جلو در خانه خــود را با وضوح باال 
درحالی که دور از خانه هســتند داشــته باشند. 
حتی این دســتگاه قابلیت این تشخیص چهره 
را دارد که با استفاده از فناوری تشخیص چهره 
هنگامی که کسی در حیاط شما باشد، می تواند 
اعضای خانواده و دوســتان شــما را تشخیص 
چهره دهد و هشدارها را به شما ارسال می کند.

تبلت گوگل پیکســل اســلیت کروم او اس 
:)Google Pixel Slate Chrome OS Tablet(

تبلت گوگل پیکسل اسلیت مجهز به پلتفرم 
کروم او اس همراه تراشــه ی اینتل Core i7 با 
حافظه رم 16 گیگابایتی با ذخیره سازی حافظه 
درایــو )drive storage: SSD( 2۵6 گیگابایت 
می باشــد که این تبلــت دارای طراحی ظریف 
همراه بــا صفحه نمایش لمســی 12.3 اینچی 
است که با وضوح باال می باشد، یک جفت پورت 
USB-C با عمر باتری باال و قابلیت شارژ سریع 

از ویژگی های کلیدی این تبلت می باشد. 

ــروم  ــوک ک ــل ب ــوگل پیکس ــاپ گ لپ ت
 Google Pixelbook Chrome( اس  او 

:)OS Laptop
امــروزه لپ تاپ گوگل پیکســل بــوک بهترین 
لپ تاپ کروم او اس هســتند. ایــن نوت بوک 
بــا طراحــی خــاص  in-2-1 می باشــد کــه 
شامل مشــخصات کلیدی خاصی ازجمله یک 
صفحه نمایش لمســی 12.3 اینچی، با انتخاب 
پردازنــده CPU Intel Core i۵ یــا Core i7 با 
ظرفیت رم  16 گیگابایت رم می شود و همچنین 
ظرفیت گزینه های مختلف ذخیره سازی حافظه 
درایو SSD تا ۵12 گیگابایت را دارا می باشــد. 
لپ تاپ کروم او اس همچون  اسمارت فون های 

پکسل همراه با دستیار گوگل است. 
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ــی از  ــع یک ــه و بدی ــدگاه خردمندان دی
متفکران محبوبم درباره ی دنیا 

»مالکوم گلدول«   
آدام گرنت در نوشته ی پیش رو قصد دارد تا 
شــمارا با دیدگاهی جدید به مقوله ی نوآوری و 

خالقیت آشنا سازد.

آدام گرنــت، نویســنده ی کتاب که اســتاد 
روان شناسی سازمانی در دانشکده ی کسب وکار 
وارتون اســت، افــراد خالق و نــوآور را دارای 
قدرتی به نام آفرینــش گری می داند. او معتقد 
اســت که افراد دودســته اند؛ یا آفرینشگرند یا 
دنباله رو. آفرینشــگر کسی اســت که با ریسک 
حساب شــده و اجرای ایده ای نو، درصدد تغییر 
و بهبود دنیا عمل می کند. کسانی که در کلیه ی 
عرصه ها، از صنعت و تجارت گرفته تا سیاست، 
وضعیت موجود برایشان تحمل پذیر نیست و در 
پی به چالش کشــیدن آن هســتند. حال شاید 
این پرســش برایتان پیش بیاید که آیا من هم 
آفرینشگر هستم؟ اصاًل برای آفرینشگر بودن چه 
خصوصیاتی باید داشــت؟ آیا به ژن یا شــرایط 
خاصی بســتگی دارد؟ برترین آفرینشــگرهای 
دوران ما چه کسانی بوده اند و در چه زمینه هایی 
دســت به آفرینش گری زده اند؟ وقتی ایده ای 
جدیدی داریــد و می خواهیــد آفرینش گری 
کنید، چگونه می توانید به شکلی مؤثر و کارآمد 

از آن ایده دفاع کنید؟

آدام گرنت با صرف بیش از یک دهه مطالعه 
در محیط هــای کاری گوناگــون و مصاحبه با 
افراد آفرینشگر و مطالعه ی زندگی آن ها، پاسخ 
پرســش های فــوق را یافته اســت. او به ما یاد 
می دهــد که چگونه آفرینش گــری را در خود، 

فرزندان و سازمان هایمان پرورش دهیم. 

بــه قلــم شــریل ســندبرگ مدیــر ارشــد 
عملیــات فیــس بــوک

آدام گرنت مناسب ترین شــخص برای نگارش 
کتاب آفرینشگران اســت، چون خودش فردی 

آفرینشگر است.

آدام پژوهشــگر ماهری است که مشتاقانه به 
دنبال علم عوامل انگیزه بخش به افراد اســت و 
در این مســیر، بر افسانه ها خط بطالن می کشد 
و پــرده از حقایق برمی دارد. انســان خوش بین 
آگاهی اســت که به ما نشان می دهد چگونه هر 
انســانی می تواند در خانه، محل کار و اجتماع، 
دنیــا را به مــکان بهتری تبدیل کند. دوســت 
فداکاری اســت که الهام بخشم بوده تا خودم را 
باور داشته باشــم و کمکم کرده بفهمم چگونه 

می توانم تمام قد از ایده هایم دفاع کنم.

آدام یکــی از مهم ترین افــراد تأثیرگذار در 
زندگی من بوده است.

افسانه ِشکن
باور رایج این اســت که برخی افراد خالق زاده 
می شوند و بیشتر افراد افکار بدیع اندکی دارند. 
برخی رهبر بــه دنیا می آیند و بقیــه دنباله رو 
هســتند. برخی می توانند تأثیر واقعی داشــته 

باشند، ولی خیلی ها نمی توانند.

آدام در ایــن مطلــب، بــر تمــام ایــن پیــش 
بطــالن  خــط  فرضهــا 

. می کشــد
آدام ثابــت می کند که تک تک 
ما می توانیم خالقیتمان را باال 
ببریم و به ما نشــان می دهد 
ایده های  می توانیــم  چگونــه 
واقعاً بدیع را شناســایی کرده 
از  و پیش بینی کنیم کدام یک 
آن ها عملی می شــوند. آدام به 
ما می گوید چه زمانی به ندای 
درونی خودمــان و چه زمانی 
به دیگران اعتماد کنیم. نشان 
با  می توانیم  چگونــه  می دهد 
پرورش قــدرت آفرینش گری 
و فرزندانمان، به والدینی بهتر 
و با بها دادن بــه تنوع فکری 
مدیران  به  دنباله روی،  به جای 

بهتر تبدیل شویم.

بامطالعه ی این مطلــب پی بردم که خالقان 
بزرگ آثار و ایده ها لزوماً تخصص بســیار ژرفی 
ندارند، بلکه به دنبال گسترده ترین چشم اندازه 
می گردند. متوجه شــدم که موفقیت معموالً با 
جلوتــر بودن از بقیه به دســت نمی آید، بلکه با 
انتظار صبورانــه برای اقدام در زمان مناســب 
به دســت می آید. در کمال تعجب فهمیدم که 
اهمال کاری می تواند خوب باشد. تمام کسانی که 
تابه حال با من کارکرده اند می دانند از به تعویق 
انداختن کارها تــا دقیقه ی نود چقدر متنفرم و 
می دانند که به نظر من، هر کاری که قابل انجام 
باشد، باید در همان لحظه انجام شود. اگر خودم 
را از زیر فشــار بی امان اتمــام زودهنگام چنین 
کارهایی آزاد کنم، مارک زاکربرگ و بســیاری 
دیگر خوشحال خواهند شد و همان طور که آدام 
اشاره می کند، شاید به من و تیمم کمک کند به 

نتایج بهتری دست پیدا کنیم.

خوش بین آگاه
 همه ی ما هــرروز با چیزهایی که عاشقشــان 
هســتیم و چیزهایی که باید تغییرشان دهیم، 

آفرینشگران

چگونه افراد غیر دنباله رو ، دنیا را به پیش می برند؟

نویسنده: نرگس سقازاده 
 پژوهشگر حوزه مدیریت کسب و کار
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مواجه می شویم، چیزهایی که عاشقشان هستیم 
ما را شاد می کنند. چیزهایی که باید تغییرشان 
دهیم آتش میل ما را به تغییر دنیا )و در حالت 
ایدئال، بهتر کردن دنیا نســبت به زمانی که ما 
روی آن پا گذاشــتیم( شــعله ورترمی کنند. اما 
تالش بــرای تغییر باورهــا و رفتارهایی که در 
تاروپــود ما رخنه کرده اند کاری بس ســخت و 
جان کاه اســت. وضعیت موجود را می پذیریم، 
چــون اعمال تغییــر واقعی غیرممکــن به نظر 
می رسد. باوجوداین، به خودمان جرئت می دهیم 
و می پرســیم: آیا یــک فرد می توانــد تغییری 
ایجاد کند؟ و وقتی دلمــان را به دریا می زنیم، 

می پرسیم: آیا من می توانم همان فرد باشم؟

آدام با صدای بلند پاسخ مثبت می دهد. این 
مطلب ثابت می کند تک تک ما می توانیم تمام قد 
پای ایده هایی بایســتیم که دنیای اطراف ما را 

بهتر می کنند.

دوست
آدام را زمانی مالقات کــردم که اولین کتابش، 
ببخش و بگیر ، در دره ی ســیلیکون سروصدا 
به راه انداختــه بود. کتاب را خواندم و بالفاصله 
بخــش هایی از آن را برای هرکســی که گوش 
شنوایی داشــت تعریف می کردم. آدام نه فقط 
پژوهشگری مستعد، بلکه معلم و داستان پرداز 
خوش ذوقی بود که می توانســت پیچیده ترین 

ایده ها را ساده و شفاف توضیح دهد.

ســپس، شــوهرم از آدام دعوت کــرد برای 
تیمــش در محل کار صحبــت کند و او را برای 
شام به خانه آورد. شخصیت آدام، درست مانند 
نوشــته هایش، خارق العاده بود. دانش بســیار 
گســترده ای داشــت و انرژی اش بــه دیگران 
ســرایت می کرد. موضوع صحبت مان این بود 
که تحقیقاتش چگونه میتوانند به آگاهی بخشی 
درباره ی جنســیت کمک کنند و همکاری مان 
شروع شد. از آن زمان تا کنون به این همکاری 
ادامه داده ایم، تحقیقاتی انجام داده و و مجموعه 
مقاالتی درباره ی زنان و کار نوشته ایم. مؤسسه 
ی  Lean.org  از تحلیــل های دقیق و پایبندی 
او به برابری زن و مرد، بهره ی فراوان برده است. 
فیس بوک سالی یک بار تیم های جهانی اش را 
دور هم جمع می کند و در سال 201۵، از آدام 
دعوت کردم ســخنرانی اصلی را ایراد کند. همه 
به شــدت تحت تأثیر خردمندی و شوخ طبعی 
آدام قرار گرفته بودند. چند ماه بعد، آن تیم ها 
هنوز هم درباره ی بینش های آدام با هم صحبت 

می کنند و توصیه هایش را به کار می بندند.

طی این مســیر، من و آدام با هم دوســت 
شــدیم. وقتی دنیا بر سرم خراب شد و شوهرم 
را خیلی ناگهانی از دســت دادم، آدام قدم پیش 
گذاشــت و کاری کرد که فقط دوســتی واقعی 
انجــام می دهد. با همان رویکــردی که به همه 
چیــز دارد، یعنــی تلفیق برداشــت منحصر به 
فردش از روان شناســی با سخاوت بی همتایش، 

با بدترین دوره ی زندگی من برخورد کرد. وقتی 
فکر می کردم هرگز حالم بهتر نمی شود، از آن 
سوی کشور با هواپیما خودش را به من رساند تا 
توضیح دهد برای تاب آوردن در این شرایط چه 
کاری می توانم انجام دهم. وقتی عقلم قد نمیداد 
با چنین موقعیت زجرآوری چگونه کنار بیایم و 
وقت فکر می کردم این پرســش هیچ پاســخی 
ندارد، کمکم کرد پاســخ هایی را بیابم. وقتی به 

یک غم خوار نیاز داشتیم، همیشه کنارم بود.

دوســت، به معنای واقعی کلمه، کسی است 
کــه قابلیتی بیش از آنچه در خودتان می بینید 
در شــما می بیند، کسی که کمکتان می کند به 
بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید. جادوی 
کتاب این اســت که آدام، برای هرکسی که این 
کتــاب را می خواند، به چنین دوســتی تبدیل 
می شــود. بــرای غلبه بر تــرس و تردید، بیان 
ایده ها و باورها و پیدا کــردن افراد همفکر در 
جاهایــی که حتی فکرش را نمی کنید گنجینه 
ای از پندهــا و اندرزها را ارائه می کند. درباره ی 
نحوه ی مدیریت اضطراب، کنترل خشم، کشف 
نقــاط قوت در نقاط ضعف مان، عبور از موانع و 
امیدبخشی به دیگران، رهنمودی عملی را پیش 

روی ما می گذارد.

منبــع: کتــاب آفرینشــگران : نویســنده: 
آدام گرانــت
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در شماره قبل به بررسی چشم انداز فرهنگی 
زنجیره های تأمین کارآفرینانه پرداخته و اکنون 
در این شماره به بازنگری چشم انداز زنجیره های 

تأمین کارآفرینانه می پردازیم.

زنجیره هــای  چشــم انداز  بازنگــری 
تأمیــن کارآفرینانــه

بازنگــری می تواند راه مؤثری به منظور توســعه 
بــا تأیید چشــم انداز بــرای زنجیره های تأمین 
کارآفرینانه باشــد. معموالً درآغــاز، زمان کافی 
برای توســعه یک چشــم انداز کامل از ابتدا تا 
انتها وجود ندارد؛ بنابراین، بازنگری چشــم انداز 
نیازمند تکمیل شدن توسط فرایندهای توسعه 

چشم انداز است.
بااین وجود دالیل متعــددی وجود دارد که 
چرا یک شــرکت ممکن است بخواهد که بخش 
قابل توجهی از فرایند ترســیم چشم انداز خود را 

به شکل بازنگری انجام دهد:
1. اســتفاده از بازنگری برای در نظر گرفتن 
این که آیا این کار در وهله اول مفهومی را برای 
ایجاد زنجیره های تأمیــن کارآفرینانه به وجود 
می آورد. بازنگری می توانــد محل ایده  الی برای 

بررسی این سؤال و کشف پیامدهای آن باشد.
2. استفاده از بازنگری برای تشویق خالقیت 
در شــرکت و توســعه ایده های جدید در مورد 
زنجیره هــای تأمین کارآفرینانه برای شــرکت. 
بازنگری به تمرکز بیشــتر بر تفکر خالق تمایل 
دارد، به خصوص اگر از افراد مناســبی تشکیل 
شده باشد و برای تحریک خالقیت، ساختاریافته 

باشد.
3. اســتفاده از بازنگری برای تجزیه وتحلیل 
فرهنگ ســازمان و تعیین چگونگی حمایت آن 
از زنجیره هــای تأمین کارآفرینانــه. همچنین 
بازنگری می تواند فرصتی را برای بحث در مورد 

فرهنگ با درجه ای از اطمینان ارائه کند.
4. استفاده از بازنگری به منظور خلق برخی از 
بخش های یک چشم انداز برای آنچه زنجیره های 
تأمین کارآفرینانه شرکت به احتمال زیاد در زمان 
پیاده سازی، شبیه آن خواهند شد. همان طور که 
در باال گفته شــد، بازنگری به احتمال زیاد زمان 
کافی برای ایجاد یک چشم انداز کامل را فراهم 
نمی کنــد، بااین حــال، برخــی از کارهای مهم 

می توانند در این قالب انجام شوند.

بــا بازنگری، شــرکت ها مزایایــی را نه تنها 
از مشــارکت مناســب در تولید ایــده دریافت 
می کننــد، بلکه به احتمال زیــاد منجر به نتایج 
بهتری نیز می شــود. افراد در گروه ها نسبت به 
افــرادی که به تنهایــی کار می کنند، درمجموع 
چشم انداز گسترده تر و ایده های بیشتری دارند.

نمونه ای از طرح کلی بازنگری چشم انداز
 نویسنده، بازنگری های فراوانی را در موضوعات 
مختلف بــا بســیاری از شــرکت ها در صنایع 
مختلف انجام داده اســت. مثــال زیر یک طرح 
کلی از ســناریوی بازنگری چشــم انداز زنجیره 

تأمین کارآفرینانه است.
برخی از مبانی راهنمای کلی که برای حفظ 
بازنگری چشــم انداز در مســیر صحیح استفاده 

شده اند به شرح زیر است:
• تسهیلگر با شرکت کنندگان به صورت مجزا 
و در گروه های متمرکز کوچک قبل از بازنگری 
مالقات کرده و اطالعات آن ها را در مورد اهداف 
و فرایندهــا جمع آوری می کنــد. این اطالعات 
بدون انتســاب به تیم رهبری منتقل می شوند 
و اهــداف و فرایندهای بازنگری بر این اســاس 

تنظیم می شوند.
• به طورکلی مدیریت، بازنگری چشم انداز را 
بــرای تقویت این ایده می خواهد که آنچه آن ها 
برای به انجام رساندن آن تالش می کنند، نوآورانه 
است. بازنگری معموالً ایجاد هیئت مدیره و تیم 
رهبری از افرادی است که هرگز درگذشته کاری 
مشابه این را انجام نداده اند. آن ها مجموعه ای از 
اهداف را تعیین می کنند، تســهیلگران باتجربه 
را اســتخدام می کنند، حدود 30 نفر از رهبران 
کلیدی را برای مشــارکت انتخاب می کنند و از 
به کارگیری مناسب تدارکات، اطمینان می یابند. 
بازنگری کنندگان معمــوالً برای دو روز در یک 
مــکان نامعین در یک هتل پــر رفت وآمد و در 
یک فاصله کوتاه از دفتر مرکزی شرکت مستقر 
روز  بعدازظهر همان  می شوند. شرکت کنندگان 
قبل از بازنگری می آیند، شام را به صورت گروهی 
می خورند و برای دو شــب می مانند. در صورت 
تمایل، آن ها دعوت می شــوند که زودتر بیایند 
و بعدازظهــر گلف بازی کنند. بازنگری به عنوان 
موضوع مهمی برای شــرکت و شرکت کنندگان 

در نظر گرفته می شود.

• بازنگری چشــم انداز دارای اهداف اولیه ای 
برای دســتیابی بــه مجموعــه ای از اقالم قابل 
تحویل با ضمانت های قانونی اســت که منجر به 
ایجاد زنجیره های تأمین کارآفرینانه می شــوند. 
بااین حــال برای گرفتن تصمیمــات اجرایی، از 
کســانی که باید براســاس این تصمیمات اقدام 

کنند، تعهدات محکمی گرفته می شود.
مطالب زیر نمونه ای از آن چیزی اســت که 
در بازنگری چشــم انداز اتفــاق می افتد. برخی 
تفاســیر در مورد بازنگری نیز مطرح شده است. 
پاســخ های داده شده به ســؤاالت زیر به عنوان 
بخشی از اصول بازنگری ارائه شده اند که از قبل 

به شرکت کنندگان عرضه شده بود:
1. فرایندهای بازنگری شامل چه مواردی است؟

الف( تمرکز، همسویی و تعامل پیرامون چند 
رفتار کلیدی:

• باز نگه داشتن ذهن
• گوش دادن فعاالنه به دیگران

• مشارکت مؤثر
 ب( تنظیم" قرارداد "میان شرکت کنندگان 
که تعهدات آن ها را نســبت بــه یکدیگر برای 
رفتار مناســب در طول بازنگری تعیین می کند. 
عالوه بر این، اعضای تیم رهبری تقریباً همیشه 
به عنوان شــرکت کنندگان فعــال حضور دارند. 
افراد به طور رسمی با مجموعه ای از اظهارات در 
مــورد رفتار خود موافق بودند، برخی از آن ها به 

شرح زیر است:
• ما موافــق حضور برای کل دوران بازنگری 
درزمانی معین، بدون دســتگاه های ارتباطی و 

تمرکز بر بازنگری در تمام زمان ها هستیم.
• مــا می دانیم کــه حضور )تیــم رهبری( 
می تواند اثر زیان باری بر تمایل شرکت کنندگان 
برای مشــارکت و اظهارنظر در مورد آنچه واقعاً 
فکر می کنند، داشــته باشد. ما متعهد می شویم 
که در طول بازنگری با ســایر شرکت کنندگان 
برابــر باشــیم و هیچ چیز گفته شــده توســط 
شــرکت کنندگان علیه آن ها اســتفاده نشــود. 
مــا می خواهیم کــه در تمام مباحــث صریح و 

باصداقت باشیم.

ترسیم چشم انداز زنجیره های تأمین کارآفرینانه

نویسنده : یاسمن خویی
پژوهشگر حوزه مدیریت 

22



• ما قــول می دهیم که به تســهیلگر اجازه 
بازنگری را بدهیم و هیچ کس بر بحث ها تســلط 

نداشته باشد. 
• ما قــول می دهیم که هرکــس هر طور و 
هر زمان که احســاس می کند مناســب است، 
مشارکت داشته باشــد و هیچ کس برای راحت 

نشستن و مشارکت نکردن نیامده باشد. 
2. چــرا ما اینجا هســتیم و آنچه ما باید در 

بازنگری چشم انداز انجام دهیم، چیست؟
 الف( معموالً پاســخ های داده شــده به این 
پرســش ها به عنوان بخشــی از اصول پیشرفته 
به عنوان مثــال:  می شــوند،  ارائــه  بازنگــری 
"تصمیم گیری در مــورد این که آیا زنجیره های 
تأمین کارآفرینانه، مفهومی را برای ســازمان ما 
ایجــاد می کنند و اگر چنین اســت، یک برنامه 
برای دســتیابی به اجماعی فرایند و ساختاری 
همراه بــا چگونگی اســتقرار آن بــرای ایجاد 
زنجیره های تأمین کارآفرینانه شــرکت طراحی 

شود."
 ب( گــروه بایــد بحث کننــد و روی بیانیه 
هدف بــا تغییرات جزئی همــراه با یک تعریف 
از زنجیره های تأمین کارآفرینانه برای شــرکت 
به توافق برســند که معموالً بیش از یک ساعت 

طول می کشد.
• در نگاهــی به گذشــته برای هــر دو نوع 
بازنگــری، تعریف های پیشــین از زنجیره های 
تأمیــن کارآفرینانــه احتماالً جلوتــر از زمان 
ارائه شــده بودند. اگر شــرکت کنندگان تصویر 
مشــترکی از منابع با یک تعریف قبلی نداشته 
باشند، برخی ســردرگمی ها ممکن است ایجاد 
شــود. یک واژه نامه همراه بــا واژه هایی که در 
طول بازنگری استفاده شده اند، همراه با تعریف 
بهتری از اقالم قابل تحویــل موردنظر نیز باید 
تهیه شــود. تفکرات پیشــین در آن زمان )که 
تا حدودی اشــتباه بودند( شــرکت کنندگان را 
مجبور به مقابله با تعاریفی می کردند که منجر 
به یادگیری مؤثرتر و نتایج بهتر می شــد، اما در 
عوض این کار به صرف زمان بیشتر با نتایج کمتر 

از حد مطلوب می انجامید.

3. نتایج موردنظر برای بازنگری چشــم انداز 
چیست؟

الف( پاســخ های قبلی به این سؤال به عنوان 
بخشی از اصول اولیه بازنگری ارائه شده اند نتایج 

موردنظر بازنگری عبارت اند از:
 درک ما از این سؤاالت به ترتیب عبارت اند از:

• فرایندهای جــاری زنجیره تأمین که برای 
کارآفرینی مناسب هستند، چیست؟

• مــا چگونه بایــد در مــورد کارآفرینی در 
شرکت فکر کنیم؟

• شناسایی اقدامات موردنیاز برای دستیابی 
به زنجیره های تأمین کارآفرینانه در شرکت

• شناســایی اقدامات خاصی که نیاز است ما 
هم اکنون انجام دهیم.

• توافق بر پاسخگویی شفاف برای هریک از 
این اقدامات

• توافق بر نقاط عطــف و برنامه های خاص 
برای اقدامات

• تعییــن ســاختار کلی، نیروی انســانی و 
فرایندهای گزارش دهی برای موفقیت در اهداف 

شرکت در مورد زنجیره های تأمین کارآفرینانه
ب( در گروه بحث می شــود و بر روی این ها 
به عنوان نتایج موردنظر توافق می کنند. معموالً 

برخی اصالحات جزئی الزم است.
4. چرا ما این کار را انجام می دهیم؟

الف( در یک بازنگــری، اظهارات مدیرعامل 
شــرکت در مــورد این که چرا بازنگــری انجام 
می شــود، به شرح زیر اســت که برای بحث و 

توافق و اصالحات ارائه شده است:
"ما اغلب در لیســت تحســین برانگیزترین 
شرکت ها هســتیم، اما این به دلیل مهندسی و 
محصوالتمان است. ما می خواهیم که برای انجام 
عملیات خود درزمینه چگونگی اداره کسب وکار 
و برای تبدیل شــدن به یک شرکت کارآفرینانه 

مورد تحسین باشیم. "
ب( گروه در مورد این اظهارات بحث و توافق 
می کنند، اما این سؤاالت را می پرسند: ضرورت 

تغییر چیست و چرا این کار را انجام می دهیم؟ 
این بحث حدود یک ساعت طول می کشد و در 

پایان گروه با این اظهارات موافقت می کنند.

ســخن آخــر در مــورد ترســیم چشــم انداز 
ــن کارآفرینانه ــرای زنجیره هــای تأمی ب

در این ســه شــماره آخر از نشــریه به ترسیم 
چشــم انداز پرداخته شده اســت. یک نقشه راه 
دقیق گام به گام از طریق ترســیم چشم انداز به 

شرح زیر ارائه شده است:
1( آماده شــدن برای ترســیم چشم انداز با 
آمــوزش تئــوری و عملی اعضای تیــم اصلی، 
گردآوری اســناد وضعیت " فعلی" و "مطلوب 
" و تعیین زمینه های مشترک برای چشم انداز؛

2( هدایت جلســه اول ترسیم چشم انداز در 
روز نخســت به ســمت ایجاد درکی از مفاهیم 
اصلی و در روز دوم "خروج مرحله ای از ساختار 

موجود"   از طریق ایده های جدید؛
3( بررســی و تجزیه وتحلیل چشم اندازهای 
مختلف که از جلســه اول ترســیم چشــم انداز 
به دســت آمده اند و بررسی بیشــتر مباحث و 

ایده هایی که بخشی از این جلسه بودند؛
4( برگزاری جلســه دوم ترســیم چشم انداز 
از طریــق ایجاد چشــم انداز مشــترک و ایجاد 
معیارهــای ارزیابی و جمع بنــدی همه این ها با 

یکدیگر و
۵( اتمام فرایند ترســیم چشم انداز از طریق 
نهایی کــردن بیانیه چشــم انداز زنجیره تأمین 
کارآفرینانه همــراه با برنامه روبه جلو برای تأثیر 

گذاشتن بر تغییرات.
در نظر گرفتن موارد باال برای خوانندگانی که 
در تکاپوی تدوین چشــم انداز برای زنجیره های 
تأمین کارآفرینانه در شرکت های خود هستند، 

مفید است.

منبع:
خوانندگان عزیز می توانند برای مطالعه بیشتر به کتاب: 
 ایجاد زنجیره های تأمین کارآفرینانه راهنمایی 

برای نوآوری و رشد.
اثر  ) ویلیام بی. لی(  مراجعه نمایید.
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ــت  ــکالت های لین ــوری ش ــاز امپرات آغ
ــپرانگلی ــد اس ان

 تاریخچه شرکت مشهور »لینت اند اسپرانگلی« 
از یک شــیرینی پزی کوچک در شــهر قدیمی 
زوریخ سوئیس آغاز می شود.  "دیوید اسپرانگلی" 
مؤسس شرکت »لینت اند اسپرانگلی«، در ابتدا 
پســربچه ای فقیــر و بدون سرپرســت بود که 
برای گذران زندگی خود ســال های متمادی در 
شــیرینی پزی های زوریخ شاگردی می کرد، وی 
دوره کارآموزی خود را در سال 1820 در یکی 
از معروف تریــن شــیرینی پزی های زوریخ آغاز 
کرد. در ســال 1836 زمانی که صاحب اصلی و 
پسر همان شــیرینی پزی که دیوید در آنجا کار 
می کــرد، از دنیا رفتند، همســر صاحب مغازه، 
شــیرینی پزی را به دیویــد فروخت.  در مارس 
184۵ "دیوید اســپرانگلی"  به همراه پسر 2۹ 
ســاله اش  "رادولف"  که دوره شیرینی پزی را 
در خــارج از ســوئیس گذرانده بــود، کارخانه 
شکالت ســازی خود را به نام "دیوید اسپرانگلی 
 david sprungli et fils("ات فیلز سوشــیتات

societat( افتتاح کرد.

 آن ها در ابتدا تولید شــکالت های قالبی را 
در کارگاه کوچک خود واقع در یک ســاختمان 
قدیمی آغاز کردند، در این کارگاه دو ماشــین 
شکالت سازی دستی وجود داشت که یکی از این 
ماشین ها مخصوص حرارت دادن و دیگری برای 
خرد کردن قالب های شــکالتی بود. اما پس از 
مدت کوتاهی کارگاه آن ها و حجم شکالت هایی 
که در آنجا تولید می شــد، پاسخ گوی نیازهای 
مشتریان نبود، شکالت های اسپرانگلی براساس 
یک دستور پخت جدید ایتالیایی تهیه می شدند.

اما پس از مدت کوتاهي حجم شــکالت هاي 
تولید شــده جوابگوي نیازهاي مشتریان نبود، 
درنتیجه آن ها کارخانه خود را در سال 1847 به 
مکاني در منطقه »هورگن«  )Horgen( در کنار 
دریاچــه زوریخ منتقل کردند. در ســال 18۵۹ 
دومین شــیریني فروشي و کافی شاپ متعلق به 

شرکت اسپرانگلي در شهر زوریخ افتتاح شد.
 "lindt &amp; sprüngli" سوئیس یکی از 
شرکت های بزرگ در صنعت شکالت و شیرینی 
جهان به شمار می رود که محصوالتش هم اکنون 
در بیش از 80 کشــور جهان به فروش می رسد 
و رقم فروش ســاالنه این شــرکت تقریباً یک 

میلیارد دالر برآورد شده است.
این شــرکت سوئیسی کارخانه های مختلفی 
در خود ســوئیس و کشــورهای آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، اتریش و آمریکا و همچنین شــعبه های 
بزرگ فــروش و پخش محصــوالت »لینت اند 
اسپرانگلی« در کشــورهایی ازجمله انگلستان، 
لهستان، اســپانیا، کانادا دارد، این برند معروف 
در بوینس آیــرس آرژانتین، هنگ کنگ و دبی 
نیز دفتر فروش باز کرده اســت. محصوالت این 
شــرکت سوئیسی به وســیله یک شبکه پخش 

جهانی در سرتاسر دنیا توزیع می شود.

 وضعیت فعلي کسب وکار 
ورود بــه قــرن بیســتم بــه همــراه 

شــرکای جدیــد
شرکت »شوکوالت اسپرانگلی« در سال 18۹۹ 
موفق به یافتن یک شرکت شکالت سازی کوچک 
اما بسیار مشهور در شهر برن شد که "راد لینت 
فیلز"  )rod. lindt fils( نام داشت. رادولف لینت، 

مؤسس 24 ساله این شرکت کوچک و مشهور، 
در آن زمان یــک فناوری جدید را اختراع کرد، 
وی با آزمایش روی ماشــین آالت قدیمی که از 
یک کارخانه تولید چاشــنی های غذا خریداری 

کرده بود، به این اختراع دست یافته بود.
 وی بــا وردنه کردن کاکائــو در یک ظرف 
مخصوص برای مدتی طوالنی و ســپس افزودن 
کره کاکائویی به مخلوط دانه های کاکائو توانسته 
بود نوع جدید و مرغوبی از شــکالت را به بازار 
معرفی کند، خمیر این نوع شــکالت تا اندازه ای 

تلخ، ناصاف بود و استحکام باالیی داشت.
 لینــت در دهه 1880 میــالدی ظرف های 
صدفــی و ماشــین های غلتک را توســعه داد، 
دانه های کاکائو برای مدت 72 ساعت در ظرفی 
بزرگ عقب و جلو می شد و ماشین غلتک، شکر 
و ذرات کاکائو را با گرمای داخلی خود ماشین، 
همونوژیزه می کرد و ســپس آن ها با الیه نازکی 
از کره کاکائوی پوشیده می شد و پس از اندکی 
حــرارت محصول موردنظر آماده می شــد، این 
ماشــین بعدها  "کونچ"  )conche( نام گرفت 
و به یکی از تجهیزات اصلی تولید شــکالت در 

جهان تبدیل شد.
 درحالی کــه تقاضــا بــرای شــکالت های 
 )melting chocolate( جدید حــرارت دیــده
به ســرعت در حال افزایش بود و مشتریان برای 
تحویــل ســفارش ها خود بایــد زمانی طوالنی 
منتظــر می ماندند، لینت تمایل نداشــت دامنه 

فعالیت های خود در این زمینه گسترش دهد.
 ازایــن رو لینت کــه در آن زمان توانســته 
بود با ارائــه این نوع شــکالت ها در اروپا برای 
خود شــهرت فراوانی کســب کند، امتیاز خود 

کارآفرینی با طعم شکالت!

آشنایی با شرکت شکالت سازی لینت اند اسپرانگلی

نویسنده : نرگس لطفی
پژوهشگر حوزه مدیریت کسب وکار
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را به شرکت »شوکوالت اســپرانگلی« به مبلغ 
یک میلیون و ۵00 هزار فرانک سوئیس فروخت 
و خود به هیئت مدیره شرکت اسپرانگلی پیوست 
و ازآن پس شرکت اسپرانگلی به شرکت »لینت 

اند اسپرانگلی« تغییر نام داد.
 باوجود یکی شــدن لینت و اسپرانگلی، این 
دو درواقع به صورت مجــزا فعالیت می کردند و 
در آن زمان اختالف های زیــادی میان اعضای 
هیئت مدیــره لینت و اســپرانگلی به جود آمد. 
در ســال 1۹02 تــا 1۹03 میــالدی کارخانه 
لینــت در برن حــدود 40 درصــد از مجموع 
محصوالت شرکت لینت اند اسپرانگلی را تولید 
می کرد و کارخانه اســپرانگلی 60 درصد تولید 
محصوالت را بر عهده داشــت، اما شکالت های 
لینت از اســپرانگلی گران تر بود. امکانات لینت 
که درمجمــوع تنها 13 درصد تولید را بر عهده 
داشــت 26 درصد فروش را بــه خود اختصاص 

می داد.
دارد:  نمایندگــي  آن  در  کــه  کشــورهاي 
شــعبه هاي بزرگي براي فروش محصوالت خود 
با نام تجاري »لینت« در کشــورهاي انگلستان، 
آرژانتین،  اســترالیا،  کانادا،  اســپانیا،  لهستان، 

هنگ کنگ و دبي تأسیس کرده است.

ــي  ــابقه ش کالت سوئیس ــت بي س موفقی
شــیري

 در ســال 1862 میــالدي دیوید اســپرانگلي 
از دنیا رفــت و رادولف مدیریــت این کمپاني 
را بــه عهــده گرفت. پس از ساخته شــدن یک 
بلوار جدیــد در نزدیکي دومیــن مغازه فروش 
محصوالت اســپرانگلي، بازار فــروش این مغازه 
بیش ازپیــش رونق گرفت و در اطراف این مغازه 
یک هتل شــیک، بانک و بورس نیز ساخته شد. 
در ســال 1882 فعالیت هاي این شرکت جهاني 
شــد، به طوری که محصــوالت مختلف آن ها به 
کشــورهایي ازجمله آلمان، اتریش، مجارستان، 
بلژیک، ایتالیا، روماني، دانمارک، ســوئد، نروژ، 
ترکیه و حتي شرق هندوســتان صادر مي شد. 
رادولف در ســال 18۹2 پس از بازنشســتگي، 
مدیریــت کارخانــه را به پســر بزرگش »جان 
رادولف« و دو مغازه فروش محصوالت شرکت را 
به پسر کوچکش »دیوید رابرت« واگذار کرد. در 
دهه 18۹0 شرکت اســپرانگلي محصول جدید 
خود با نام »آلپینا«  روانه بازار کرد. این شکالت 
شیري براساس دستور پختي که یک شکالت ساز 
سوئیسي در سال 187۵ اختراع کرده بود، تهیه 
مي شد. با فراگیر شدن تولید این نوع شکالت ها 
در ســوئیس، میزان واردات کاکائوي این کشور 
تا انــدازه زیــادي کاهش یافت، زیرا شــیر در 
سوئیس به وفور یافت مي شد. جان رادولف براي 

افزایش ســرمایه هاي خود به منظور احداث یک 
کارخانه بزرگ با امکانات پیشــرفته، در ســال 
18۹۹ تصمیم گرفت شرکت خود را از مالکیت 
خصوصي درآورده و آن را به یک شرکت سهامی 
با نام »شکالت اسپرانگلي« تبدیل کند. پس از 
احداث یک کارخانه جدید در حاشــیه دریاچه 
زوریخ، با توسعه محصوالت در دهه هاي بعدي، 
میزان فروش شرکت »شکالت اسپرانگلي« ۵0 

درصد افزایش یافت.  
پــس از جنگ جهانــي دوم، تقاضــا براي 
شــکالت هاي این شــرکت سوئیســي افزایش 
یافت و این شــرکت در دهــه 1۹40 تا 1۹70 
حق امتیاز چندین شــرکت شکالت ســازي در 
داخــل و خــارج از مرزهاي ســوئیس ازجمله 
»بالگرونــي انــد فیگلي«و »ناگــو نارمیتل« را 
خریداري کرد. شــرکت لینت اند اسپرانگلي در 
دهه هاي 1۹80 و 1۹۹0 نیز همچنان به توسعه 
و پیشــرفت خود ادامه داد و توانســت چندین 
شرکت شکالت سازی دیگر شامل شرکت بزرگ 
ایتالیایي »کافارل« )Caffarel( خریداري کرده 
و همچنین شعبه هاي مختلفي در نقاط مختلف 
دنیا تأســیس کند. لینت اند اسپرانگلي اکنون 
با داشــتن بیش از 7 هزار کارمند در سراســر 
جهان، ســالیانه درآمدي بالغ بر 3 میلیارد یورو 
داشته و محصوالت متنوعي با مارک »لینت« و 

»لیندور« به فروش مي رساند. 
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تمــام شــرکت ها از کوچک تریــن آن ها تا 
بزرگ ترینشان نیازمند سرمایه هستند. شرایط و 
نیازهای تأمین مالی یک کسب وکار به موقعیت 
آن در چرخــه عمــر آن کســب وکار بســتگی 
مســتقیم دارد. طیفــی از انواع منابــع تأمین 
مالی گوناگون وجود دارند که هر یک مناســب 
نیازهای شــرکت ها با شــرایط مختلف هستند. 
اولین موردی که افراد هنگام نیاز به سرمایه به 
آن می اندیشند بانک ها هستند، اما بانک ها تنها 
به شرکت هایی وام می دهند که سلسله شرایط 
خاصی را احراز کنند. گر شرکتی کوچک، جوان 
و یــا دارای محصوالت نامتعارف باشــد و یا در 
صنعت ناشناخته ای فعالیت داشته باشد بانک ها 
به آن اعتبار نخواهند داد. بانک ها بسته به شرایط 
اعتبارات  اعطای  معیارهــای  اقتصادی  مختلف 
خود را تغییر می دهند. آن ها بســته به شرایط 
در انتخــاب صنایعی که بــه آن ها وام می دهند 
نیــز تجدیدنظــر می کنند. بانک هــا همچنین 
برای شــرکت های وام گیرنده محدودیت هایی را 
ایجاد می کنند لذا تأمین مالی از طریق بانک ها 
همیشه بهترین گزینه نیست. درواقع، طیفی از 
منابع تأمین مالی غیر بانکی وجود دارند که هر 
یک مناسب نیاز های شرکت ها با شرایط مختلف 
هستند. شــرکت های کوچک و بزرگ بسته به 
نیاز خود باید منابع تأمین مالی خود را انتخاب 
نمایند. چهار فاکتور اصلی که تعیین کننده منبع 
تأمین مالی مناســب هر شرکتی هستند شامل 
ریسک، بازده، میزان سرمایه گذاری و افق زمانی 

سرمایه گذاری هستند.
هــر یــک از منابــع تأمین ســرمایه دارای 
میــزان ریســک پذیری خاص خود هســتند. 
بازده مــورد انتظار آن ها نیز بر همین اســاس 
متفاوت است. حجم ســرمایه گذاری نیز عامل 
بااهمیتی اســت زیرا برخی از منابع تأمین مالی 
در میزان ســرمایه گذاری که قــادر به انجام آن 
هســتند محدودیــت دارند. برخــی در میزان 
دارند  قابل ارائه محدودیت  سقف سرمایه گذاری 
و بــرای برخی دیگــر ســرمایه گذاری کمتر از 
یک میزان مشــخص توجیه نــدارد و به عبارتی 
در میزان کف ســرمایه گذاری محدودیت دارند. 
زمان خروج از ســرمایه گذاری یا به عبارت دیگر 
بااهمیتی  افق زمانی ســرمایه گذاری نیز عامل 
به شــمار می رود، زیرا هیچ منبع سرمایه گذاری 
نمی خواهد منابع خود را تا ابد درگیر یک پروژه 

سرمایه گذاری نماید، اما منابع سرمایه گذاری در 
میزان افق زمانی که برای ســرمایه گذاری خود 
قائل هســتند با یکدیگر متفاوت اند تا زمانی که 
نیازهای یک شرکت با ترجیحات منبع سرمایه 
همخوانی نداشته باشد امکان جذب منابع وجود 
نخواهد داشــت، لذا برای تعیین بهترین منبع 
جذب ســرمایه برای یک کســب وکار ابتدا باید 
ویژگی ها و شرایط آن کســب وکار را شناخت، 
سپس ویژگی های منابع مختلف تأمین مالی را 
موردبررسی قرار داد و سپس با تطبیق نیازها با 
منابع بهترین منابع را برای هر یک از شــرایط 
گوناگون یک کســب وکار مشخص کرد. شرایط 
و نیازهای یک کســب وکار مستقیماً به موقعیت 
آن در چرخه عمر آن کســب وکار بستگی دارد. 
در ادامه این نوشــته سعی شده مخاطبان عزیز 
نشریه را با مهمترین  معمترین ابزار های تامین 

مالی کارآفرینان آشنا سازیم. 

ــای  ــرمایه و ویژگی ه ــن س ــع تأمی مناب
ــا ــک از آن ه هری

منابع مالی گوناگونی جهت تأمین ســرمایه 
یک کسب وکار وجود دارند که اصلی ترین آن ها 

به شرح زیر می باشند:
y منابع شخصی کارآفرین
y )اقوام و نزدیکان )فرشتگان سرمایه گذار
y منابع مالی مخاطره پذیر
y منابع بانکی
y  عرضــه اوراق بهــادار در بازارهــای خــارج

)OTC( ــورس از ب
y عرضه اوراق بهادار در بورس

هریــک از این منابع نیــز دارای ویژگی های 
خاص خود می باشــند. همان طور که پیش ازاین 
نیز ذکــر شــد فاکتورهــای تفکیک کننده هر 
یک از این منابع شــامل چهار فاکتور اساســی 
ریسک، بازده، افق زمانی و حجم سرمایه گذاری 

می باشند.

منابع شخصی کارآفرینان
یکــی از عوامل اصلی موفقیت یک کارآفرین در 
ایجاد یک کســب وکار، اتکا به منابع شــخصی 
اســت. اغلب افرادی که به منابع بانکی و سایر 
منابع مالی متکی هستند در همان ابتدای تحقق 
بخشــیدن به ایده های خود ناتوان می مانند زیرا 

اتکا به سایر منابع قدرت ریسک پذیری و جسارت 
نــوآوری را از آنان می گیــرد. جمله معروفی از 
مارک تواین وجــود دارد مبنی بر اینکه "بانک 
شــخصی اســت که در روز آفتابی به شما چتر 
قرض می دهد و در روزهای بارانی آن را از شما 
پــس می گیرد. "  اغلب منابــع تأمین مالی در 
مؤسســاتی مانند بانک ها عمل می کنند. برخی 
چتر خود را تنها با ابری شدن هوا پس می گیرند 
و برخی در صورت شدت یافتن باران و طوفانی 
شدن هوا این کار را انجام می دهند. هنگامی که 
آن هــا چتر خود را پس می گیرنــد به این معنا 
است که ریسک سرمایه گذاری از میزان ریسک 
موردپذیرش آن ها فراتر رفته است.  هنگامی که 
یک بانک یا سرمایه گذاری مخاطره آمیز یا اقوام 
و نزدیکان دارای توان ســرمایه گذاری به طرح 
کســب وکار یک کارآفرین نــگاه می کنند تنها 
بــاران می بینند و در برابر این بــاران امیدها و 
افکار کارآفرین از حوزه دید آن ها خارج می شود.

اقوام و نزدیکان )فرشتگان سرمایه گذار(
فرشــتگان ســرمایه گذار اشــخاص ثروتمندی 
هستند که در تأمین سرمایه کسب وکارهایی که 
هنوز در مرحله آغاز هســتند شرکت می کنند. 
اغلب به صورت مشارکت  ســرمایه گذاری آن ها 
در مالکیت پــروژه و یا از طریــق اوراق بدهی 
قابل تبدیل به اوراق مالکیت می باشد. فرشتگان 
ســرمایه گذار اغلب از منابع مالی متعلق به خود 
سرمایه گذاری می کنند، برخالف سرمایه گذاران 
مخاطره پذیر که منابع مالی تجمیع شده از سایر 
ســرمایه گذاران را به صــورت حرفه ای مدیریت 
با توجه به  می کنند. فرشــتگان ســرمایه گذار 
اینکه اغلب از آشنایان کارآفرین بشمار می آیند 
و با توجه به اعتقادی که به شــخص کارآفرین 
دارند ســرمایه گذاری می کنند و ریسک باالیی 
که در این زمینه پذیرا می شــوند شــکاف بین 
دو منبع تأمین مالی شــخصی و سرمایه گذاری 
مخاطره آمیز را پر می کنند. یکی از ویژگی های 
این منبع، تأمین ســرمایه گذاری محدود بودن 
آن اســت و برای همیشه پاســخگوی نیازهای 
کسب وکار نمی باشد. ویژگی دیگر این است که 
نیازی به گرو گذاشتن وثیقه جهت جذب منابع 

فرشتگان سرمایه گذار نمی باشد.

نگاهی به ملزومات عرصه کارآفرینی

ابزارهای تأمین مالی کارآفرینان
نویسنده: امید بینظیر

پژوهشگر حوزه مدیریت کسب و کار 
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 منابع بانکی
اگرچه بانک ها برای ســالمت اقتصاد یک ملت 
ضروری هســتند، اما آن ها تنها به شرکت هایی 
تســهیالت اعطا می کنند که طیف محدودی از 
شــرایط خاص را احراز کننــد.  بانک ها معموالً 
از ریســک پذیری پایینی برخوردار هســتند و 
اغلب جهــت اعطای اعتبــارات وثیقه و ضامن 
طلب می کنند. ســقف وام اعطایی آن ها معموالً 
محدود است و به رتبه اعتباری شخص متقاضی 
تســهیالت بســتگی دارد. می تــوان گفت که 
ســرمایه گذاری های آن ها به طور کامل از جنس 
بدهی است و عالقه ای به مشارکت در مالکیت و 
مدیریت کسب وکار ندارند. وارد شدن بانک ها به 
منجر  می تواند  مخاطره آمیز  سرمایه گذاری های 
به مشکالت و تنگناهایی برای بانک ها شود و این 
امر تهدیدی بــرای کل یک اقتصاد خواهد بود، 
زیرا بانک ها یکی از ارکان اقتصاد هر کشــوری 
به شــمار می روند و هرگونه مشــکلی که برای 
آن ها پیش بیاید آثار وســیع و مخربی را برای 
کل اقتصاد درپی خواهد داشت. همین موضوع 
موجب محدود شدن میزان ریسک پذیری آن ها 
می شــود. با توجه به این مســائل درگیر کردن 

و  بانک ها در ســرمایه گذاری های مخاطره آمیز 
دارای ریسک باال حتی اگر ممکن باشد عاقالنه 
نیست و می تواند به کل اقتصاد ضربه وارد سازد.

منابع مالی مخاطره پذیر
ســرمایه مخاطره پذیر به معنــای تأمین مالی 
کسب وکارهای جدید می باشــد به عبارت دیگر، 
منابــع مالی کــه توســط ســرمایه گذاران در 
اختیار شــرکت هایی که در مرحله تبدیل ایده 
به محصول تجاری هســتند و کســب وکارهای 
کوچکی که به نظر می رسد دارای پتانسیل رشد 
طوالنی مدت باشــند قرار داده می شود سرمایه 
مخاطره پذیر نامیده می شــود. سرمایه مخاطره 
پذیر یکی از منابع مهم برای شــرکت های نوپا 
اســت که به بازارهای سرمایه دسترسی ندارند. 
این نوع سرمایه گذاری معموالً از ریسک باالیی 
برخوردار بوده و به تبع آن به صورت بالقوه بازده 
آن بیش از متوسط بازده سایر سرمایه گذاری ها 

خواهد بود. یکی از ویژگی های اصلی این اســت 
که ســرمایه گذاری مخاطره پذیــر به جز تأمین 
مالی می تواند شــامل ارائه خدمات مدیریتی و 
تکنیکی نیز بشود. این نوع سرمایه گذاری اغلب 
توسط بانک های سرمایه گذاری و دیگر مؤسسات 
نهادی که می توانند چنین منابعی را گردآوری 
و در اختیار شــرکت ها بگذارند انجام می شود. 
ایــن نوع تأمین مالی بین شــرکت های نوپا که 
دارای سابقه فعالیت کمی هستند و نمی توانند 
از طریق ایجاد بدهی تأمین مالی کنند متداول 
اســت. نکته بااهمیت دیگر در خصوص این نوع 
تأمین مالی این اســت که سرمایه گذار مخاطره 
پذیر درازای سرمایه گذاری خود، حق مشارکت 
و اثرگذاری بر تصمیمات و مدیریت شــرکت و 
همچنین بخشــی از مالکیت شرکت را به دست 

می آورد.
ســرمایه گذاری های مخاطــره پذیر معموالً 
دارای کــف ســرمایه گذاری هســتند و حجم 
ســرمایه گذاری کمتــر از یک میــزان خــاص 
برای آن ها توجیه اقتصادی نــدارد. افق زمانی 
ســرمایه گذاری آن ها نیز بین  ۵ تا  10 سال و 

تا زمانی که کسب وکار به میزان رشد موردنظر 
آنان دست یابد می باشد.

عرضــه اوراق بهــادار در بازارهــای خــارج 
از بــورس

بازارهــای خارج از بورس با توجه به ویژگی ها و 
مکانیزم های خاص خود معموالً دارای شــرایط 
آسان تری برای پذیرش شرکت ها و فراهم آوردن 
امکان معامله اوراق بهادار آن ها هستند. با توجه 
به اینکه حجم سرمایه گذاری در کسب وکارهایی 
که اوراق بهادارشان در بازارهای خارج از بورس 
پذیرش می شــود هنوز آن قدر نیست که دارای 
تنخواه گردان باالیی باشــند، لذا از سیستم های 
معامالتی بر پایه بازار ساز در این بازارها استفاده 
می شود. اشــخاصی که از طریق این بازارها در 
نوپا ســرمایه گذاری می کنند  کســب وکارهای 
در مقایسه با ســرمایه گذاران فعال در بورس ها 
دارای ریســک پذیری باالیی بوده و متناسب با 
آن بازده مورد انتظارشــان نیز باالتر می باشــد. 

معموالً شــرکت های لیست شده در این بازارها 
شرکت های خوش آتیه و دارای توان رشد بالقوه 
باالیی می باشند. کســب وکارها از طریق عرضه 
اوراق بهادارشــان در بازارهــای خارج از بورس 
می توانند به ســرمایه گذاران زیادی دسترســی 
پیدا کننــد و درنتیجــه بتواننــد حجم باالی 

سرمایه موردنیاز خود را تأمین نمایند.
شــرکت هایی کــه متقاضــی پذیــرش در 
بازارهای خارج از بورس هســتند نیازمند طول 
عمر باالیی نمی باشند، اما ساختارهای سازمانی 
و مدیریتی آن ها باید آماده و تثبیت شده باشد. 
افق ســرمایه گذاری این منبع تأمین ســرمایه 
بلندمدت می باشــد و امکان جذب منابع مالی 
بلندمدت را برای کســب وکارها فراهم می کند. 
این نوع تأمین مالی می تواند هم از نوع مشارکت 
در مالکیت و هم از نوع بدهی باشد. شرکت های 
تأمین ســرمایه در این نــوع تأمین مالی نقش 

بااهمیتی را ایفا می کنند.

عرضه اوراق بهادار در بورس
شرکت هایی امکان پذیرش در بورس ها را دارند 
که از ثبات کافی برخوردار باشــند، ساختارهای 

آن ها تثبیت شــده و از بهره وری کافی برخوردار 
باشــد، از طول عمر و ســابقه عمل کرد کافی 
برخوردار باشند و همچنین به اندازه کافی بزرگ 
باشند زیرا تأمین مالی از طریق بورس ها دارای 
باالترین کف ســرمایه گذاری است. عرضه اوراق 
بهادار در بورس ها در حجم هایی بســیار باالیی 
انجام می شود که تضمین کننده نقدشوندگی آن 
اوراق در بورس می باشند. سرمایه گذارانی که از 
طریق بورس ها در کســب وکارها سرمایه گذاری 
می کننــد تنهــا ریســک ها سیســتماتیک را 
می پذیرند و حاضر به پذیرش ریســک های غیر 
سیستماتیک نمی باشند، لذا شرکت هایی امکان 
تأمین مالی از این طریق را دارند که ریسک های 
غیرسیستماتیک خود را به حد معقولی کاهش 
داده باشند. افق سرمایه گذاری این منبع تأمین 
سرمایه بلندمدت می باشد.  این نوع تأمین مالی 
می تواند هم از نوع مشارکت در مالکیت و هم از 

نوع بدهی باشد.
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ــید،  ــته باش ــی داش ــاع خوب ــی اوض ــاظ مال ــد ازلح ــر می خواهی اگ
ــاً دو راه بیشــتر پیــش روی خــود نداریــد: یــک اینکــه ارث  قاعدت
ــی  ــروت هنگفت ــان ث ــه خودت ــد، و دو اینک ــما برس ــه ش ــادی ب زی
کســب کنیــد. بــا نگاهــی بــه فهرســت ثروتمندتریــن انســان های 
روی زمیــن می تــوان گفــت مــورد دوم نیــز به احتمــال قــوی بــا کار 
ــرای دیگــران محقــق نمی شــود؛ حتــی اگــر مدیرعامــل  کــردن ب

یــک شــرکت بــزرگ باشــید.
ــاظ  ــن ازلح ــان روی زمی ــن کارآفرین ــت موفق تری ــه فهرس در ادام
مالــی را مشــاهده خواهیــد کــرد. کســانی کــه بــه ایــن فهرســت راه 
ــته اند:  ــاج داش ــز احتی ــه دو چی ــن کار ب ــرای ای ــد، ب ــدا کرده ان پی
اول یــک جیــب بی نهایــت بــزرگ، و دوم اینکــه کســب وکار 
خودشــان را راه انداختــه باشــند. به این ترتیــب بــا اینکــه در 
دســت گرفتــن کســب وکار خانوادگــی و رســاندن آن بــه ســطحی 
جهانــی می توانــد نشــانه ی شــم قــوی کســب وکاری باشــد، 
نمی تــوان آن را در زمــره ی کارآفرینــی بــه ســبک نام هــای 
ــا  ــئله خیلی ه ــن مس ــرار داد. همی ــت ق ــن فهرس ــده در ای یادش
را از فهرســت کلــی کارآفرینــان موفــق حــذف می کنــد، ازجملــه 
برخــی از کســانی کــه از طریــق مشــاغل و شــرکت های مختلــف 
ــد.  ــوار کرده ان ــزرگ هم ــک شــرکت ب ــرای اداره ی ی راه خــود را ب
بــا همــه ی ایــن تفاســیر، زندگــی یــک کارآفریــن واقعــی چیــزی 

ــد. ــس آن بربیای ــس از پ ــه همه ک ــت ک نیس
توصیفصنعتدارایی خالصنام

بیــل گیتــس بــا راه انــدازی مایکروســافت )در کنــار نرم افزار 7۵ میلیارد دالربیل گیتس
شــریکش( بــه مرتبــه ی ثروتمندتریــن فــرد جهــان رســید. 
او در حــال حاضــر بــه فعالیت هــای بشردوســتانه در ســطح 

جهــان می پــردازد.
ــی خرده فروشی67 میلیارد دالرآمانسیواورتگا ــد خرده فروش ــام برن ــال ن ــم تابه ح ــما ه ــاالً ش احتم

پوشــاک »زارا« را شــنیده اید. اورتــگا ایــن برنــد را در ســال 
ــرد. زارا  ــیس ک ــابقش تأس ــر س ــراه همس ــه هم 1۹7۵ ب
ــس  ــام ایندیتک ــه ن ــری ب ــرکت بزرگ ت ــه ی ش زیرمجموع
ــاک  ــد و پوش ــت م ــدازی، صنع ــان راه ان ــه از زم ــت ک اس

ــت. ــرده اس ــه ک ــود قبض ــای خ ــا نوآوری ه ــان را ب جه
وارن بافــت، ملقــب بــه جادوگــر اوماهــا، یکــی از بهتریــن گوناگون64.4 میلیارد دالروارن بافت

ســرمایه گذاران دنیاســت. او »برکشــایر هتــوی« را بــه 
یــک مجموعــه ی بــزرگ تجــاری تبدیــل کــرد کــه 
فوق العــاده  مدیریــت  از  بهره منــد  شــرکت های  روی 

می دهــد. انجــام  بلندمــدت  ســرمایه گذاری های 
کارلــوس اســلیم 

هلــو
و ثــروت خــود را در صنعــت ارتباطــات مکزیــک، و در کنــار ارتباطات۵6.3 میلیارد دالر

آن صنایــع هوایــی، ورزش، خرده فروشــی و رســانه بــه 
ــت آورد. دس

هــر بــار کــه کســی از آمــازون کتــاب، لــوازم اداری، لــوازم خرده فروشی۵1 میلیارد دالرجف بزوس
برقــی مصرفــی، موســیقی یــا هــر چیــز دیگــری ســفارش 
ــه جیــب جــف  ــول آن را ب ــع بخشــی از پ می دهــد، درواق
بــزوس می ریــزد. بــزوس کســی اســت کــه خرده فروشــی 

آنالیــن را ازایــن رو بــه آن رو کــرد.
ک  ر مــا
گ بــر کر و ز

ی 47.7 میلیارد دالر ی هــا ر و فنا
فته پیشــر

حتمــاً ســن او توجــه شــما را نیــز بــه خــود جلــب کــرده 
اســت. مدیرعامــل فیس بــوک احتمــاالً مســیری طوالنــی 
پیــش روی خــود دارد و همیــن حــاال هــم ارتباطــات میــان 
ــول  ــت را متح ــا از اینترن ــتفاده ی م ــوه ی اس ــردی و نح ف

کــرده اســت.
ــرکتی را نرم افزار46.3 میلیارد دالرلری الیسون ــای ش ــگاه داده ه ــازار پای ــرکت اوراکل ب ــا ش  او ب

قبضــه کــرد. بااین حــال فنــی به حســاب نمی آیــد و 
به جــای آن، ســابقه و نگــرش فروشــندگی دارد.

رویاهایتان را دنبال کنید، آن ها راه را بلدند...

ثروتمندترین کارآفرینان بزرگ دنیا
نویسنده: عارفه داودی

 پژوهشگر حوزه مدیریت کسب و کار 

میلیــارد مایکل بلومبرگ  40.۹ 
ر ال د

بلومبــرگ کــه بیشــتر به عنــوان شــهردار ســابق نیویــورک رسانه
شــناخته می شــود، امپراتــوری رســانه ای خــود را بر اســاس 
ــه  ــهام ب ــازار س ــون ب ــات پیرام ــه ی اطالع ــه ی بی وقف ارائ

ــرد. ــا ک ســرمایه گذاران بن
هــم شــما گــوگل را می شناســید و هــم گــوگل شــما را. اینترنت36.3 میلیارد دالرلری پبج

ــن شــرکت اجــازه  ــه ای ــه ب ــزی اســت ک ــن همــان چی ای
ــاورد و  ــول دربی ــه پ ــات این هم ــق تبلیغ ــد از طری می ده
خالــص دارایی هــای یکــی از مؤسســین خــود یعنــی پیــج 

را بــه آســمان بفرســتد.
میلیــارد سرگی برین  3۵.۵ 

ر ال د
یکــی دیگــر از مؤسســان گــوگل و یــک دانشــمند بی نظیــر اینترنت

ــوم رایانه عل
ــو  ــه پائول خورخ

ــان لم
ســرمایه گذاری 28 میلیارد دالر

ــی خصوص
چنــد بــار در تاریــخ پیــش آمــده اســت کــه یــک بازیکــن 
تنیــس کــه بــه مســابقات ویمبلــدون نیــز راه پیــدا کــرده 
بــه رئیــس یــک شــرکت خصوصــی ســرمایه گذاری بــدل 
ــای  ــت بخش ه ــود، مالکی ــرکای خ ــار ش ــود؟ او در کن ش
ــی را  ــای جهان ــف و برنده ــرکت های مختل ــی از ش بزرگ

داراســت.
میلیــارد  لی کا شینگ  2۹.۵ 

ر ال د
 او در ســن 12 ســالگی مجبــور بــه ترک مدرســه و در ســن گوناگون

14 ســالگی در یــک شــرکت تجــارت پالستیک مشــغول 
بــه کار شــد. لــی کا شــینگ درنهایــت آن شــرکت را 
ــه  ــروع ب ــود را راه انداخــت و ش ــت، شــرکت خ ــرک گف ت

ــرد. ــرمایه گذاری ک س
او در بوســتون و بــا فقــر بــزرگ شــد و اولیــن کســب وکار امالک28.۹ میلیارد دالرشلدون ادلسون

خــود را در ســن 12 ســالگی بــه راه انداخــت. او در طــول 
زمــان بــه تولیــد دســتگاه های خــودکار فــروش، تبلیغــات، 
ــوان  ــدازی کامدکــس به عن ــه راه ان بازســازی ســاختمان، ب
ــی و  ــوازم الکترونیک ــگاه های ل ــن نمایش ــی از بزرگ تری یک

ــت. ــه اس ــازی در الس وگاس پرداخت ــت هتل س درنهای
او بــا آوارگــی و فــرار از مجارســتان طی جنگ جهانــی دوم، خدمات مالی24.۹ میلیارد دالرجورج سوروس

خــودش را بــه مدرســه ی اقتصــاد لنــدن رســاند و در کنــار 
ــوروس به  ــت. س ــه پرداخ ــای متفرق ــه کاره ــل، ب تحصی
حــوزه ی بانکــداری راه یافــت و درنهایــت بــه یکــی از 
بزرگ تریــن صندوق هــای ســرمایه گذاری تأمینــی جهــان 

بــدل شــد.
میلیــارد فیل نایت  26.1 

ر ال د
فیــل نایــت کــه ســابقه ی درخشــانی در دوومیدانــی دارد، پوشاک

بعــد از تحصیــل در مدرســه ی کســب وکار، بــه ســفر کردن 
پرداخــت و طــی ســفرهای خــود بــه سرتاســر جهــان، بــا 
ــه  ــد. او ب ــره ش ــش وارد مذاک ــی کف ــدگان ژاپن تولیدکنن
ــه  ــی اش کســب وکاری را ب ــابق دوومیدان ــی س ــراه مرب هم
راه انداختنــد کــه امــروز تحــت عنــوان »نایــک« شــناخته 

می شــود.

ویژگی های مشترک کارآفرین ها

ــد درجــه اول خــالق باشــد. خالقیــت  ــن، بای ــت: کارآفری خالقی
ــرد  ــک ف ــادی و ی ــرد ع ــک ف ــن ی ــه بی ــرای مقایس ــری ب عنص
ــت  ــه خالقی ــد ک ــر می کنن ــور فک ــراً این ط ــت. اکث ــن اس کارآفری
ــا  ــراد ب ــی اف ــا برخ ــه تنه ــت ک ــی اس ــی و ارث ــی ذات ــک ویژگ ی
ــن  ــه ای ــت ک ــده  اس ــت ش ــروزه ثاب ــا ام ــوند. ام ــد می ش آن متول
ــد،  ــگام تول ــه در هن ــت دارد و هم ــر عمومی ــوع بش ــی در ن توانای
ــف  ــن اســتعداد هســتند. در تعری ــون دارای ای ــه درجــات گوناگ ب
ــمند و  ــراه ارزش ــه هم ــودن ب ــو ب ــی و ن ــوم تازگ ــت مفه خالقی

ــترک می باشــد. ــب بــودن مش مناس

نــوآوری: نــوآوری از اعمــال کلیــدی در ایــن فرآینــد بــه شــمار 
مــی رود. نــوآوری فرآینــد اجــرای خالقیــت یــا بــه عبارتــی تحقــق 
ــو و به طورکلــی تبدیــل  بخشــیدن و عملیاتــی کــردن ایده هــای ن

خالقیــت بــه نتیجــه عینــی اســت.

ــا را در  ــدن ، تشــخیص و ایجــاد فرصت ه ــی دی ــان توانای کارآفرین
ــط مشــکالت را  ــران فق ــه دیگ ــد، حال آنک ــرورش می دهن ــود پ خ
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ــا  ــوان ادع ــه می ت ــدری ضــروری اســت ک ــوآوری به ق ــد. ن می بینن
نمــود کارآفرینــی بــدون آن وجــود نــدارد و خالقیــت نیــز بــدون 

ــد. ــوآوری نتیجــه ای را حاصــل نمی نمای ن

ــت از  ــف درس ــاس و تعری ــک احس ــان ی ــری: کارآفرین آینده نگ
ــد  ــگاه می کنن ــش رو را ن ــا پی ــد. آن ه ــا دارن ــتجوی فرصت ه جس
ــد و آنچــه فــردا بایــد  ــروز انجــام داده ان ــر نگــران آنچــه دی و کم ت
ــته  ــه گذش ــه بازگشــت ب ــل ب ــا مای ــد، هســتند. آن ه ــام دهن انج
ــان  ــتند. کارآفرین ــان نیس ــبب موفقیت هایش ــه س ــحالی ب و خوش
واقعــی بــر آینــده تمرکــز می کننــد. بت کــروس می گویــد: 
ــد،  ــعه می دهی ــد و توس ــرکت را رش ــک ش ــما ی ــه ش ازآنجایی ک
اهــداف شــما متعالی تــر خواهــد شــد و تمایــل بــه توســعه 
ــردم  ــه بیشــتر م ــی ک ــان، جای ــد. کارآفرین ــدا می کنی ــر پی بیش ت
پتانســیل ها  می بیننــد،  را  غیرممکن هــا  و  مشــکالت  فقــط 
را می بیننــد و ســرانجام، افکارشــان تبدیــل بــه موفقیت هــای 
بــزرگ بــرای آن هــا می شــود. درحالی کــه مدیــران دربــاره منابــع 

ــتند. ــران هس ــترس نگ در دس

جــرأت ریســک کــردن: کارآفرینــان بــزرگ همــواره آدم هــای 
ریســک پذیری بوده انــد. مــا اغلــب شکســت های خــود را بــه 
گــردن ریســک می اندازیــم . مــا معمــوالً چیز  هایــی مثــل از 
دســت دادن پــول در بــازار بــورس یــا موتورســواری بــدون کاله را 
ــن اســت کــه  ــا واقعیــت ای به عنــوان ریســک تلقــی می کنیــم. ام
ــمندانه  ــت هوش ــت! در حقیق ــی نیس ــمن کس ــردن، دش ــر ک خط
ریســک کــردن پیش نیــاز اســتفاده از فرصت هــای طالیــی اســت. 
ــه  ــود دارد. ب ــت وج ــی رقاب ــای طالی ــر فرصت ه ــر س ــه ب همیش
ــی را  ــد فرصت های ــک کنی ــمندانه ریس ــر هوش ــل اگ ــن دلی همی
ــد  ــا را از دســت می دهن ــران آن ه ــه دیگ ــد ک ــه دســت می آوری ب
. جایــی کــه دیگــران چراغ قرمــز را می بیننــد، چــراغ بــرای 
شــما ســبز اســت . بعضــی از کارآفرینــان آدم هــای اهــل ریســِک 
گاوچران هــا  بعضــی  مثــل  درســت  هســتند.  غیرمنطقــی ای 
ــر  ــه خودس ــای احمقان ــردن آرزوه ــال ک ــرای دنب ــد ب ــه حاضرن ک
ــزرگ  ــان ب ــه کارآفرین ــا آنچ ــد. ام ــرط بندی کنن ــان ش مزرعه ش
ــر  ــرای خط ــا ب ــل آن ه ــد، تحم ــز می کن ــروه متمای ــن گ را از ای
ــت  ــی و مدیری ــرای ارزیاب ــا ب ــی آن ه ــه توانای ــت. بلک ــردن نیس ک
ــه اســت. آن هــا فقــط فرصت هایــی را دنبــال  آن به صــورت مدبران
ــی بیــارزد، ایــن  ــه معایــب احتمال ــای آن هــا ب می کننــد کــه مزای
ــق  ــان را موف ــه کارآفرین ــت ک ــدی اس ــای کلی ــی از مهارت ه یک

می کنــد.

خلــق  هیــچ،  از  اســت  کســی  کارآفریــن  ارزش آفرینــی: 
می کنــد،  مانــدگار  را  کســب وکار  یــک  می کند. آنچــه  ارزش 
ارزش آفرینــی اســت. اگــر نگــران موقعیــت شــغلی خــود هســتید، 
ــکلی  ــه ش ــی ب ــید. ارزش آفرین ــک ارزش باش ــاد ی ــال ایج ــه دنب ب
ــت  ــد. موفقی ــت کن ــه آن را پرداخ ــد هزین ــر باش ــازار حاض ــه ب ک
فکــر می کنیــد  کــه  لحظــه ای  اســت.  زودگــذر  و  شــکننده 
موفقیتتــان تــا ابــد ادامــه دارد، همــان لحظــه ای اســت کــه رقیبــی 
ــه جلــو جهــش می کنــد و جــای شــما را می گیــرد. اگرچــه مــا  ب
ــد چــاالک باشــیم و همیشــه حــس   ــا بای خوش بیــن هســتیم ام

ــتیم. ــدای کار هس ــم در ابت کنی

انعطاف پذیــری: آنچــه را کــه فکــر می کردیــد در مــورد دنیــای 
ــکاف  ــر کرده اند. ش ــن تغیی ــد. قوانی ــوش کنی ــد، فرام کار می دانی
ــد  ــد را می دانن ــن کاری جدی ــه قوانی ــراد ک ــته از اف ــن آن دس بی
ــبیده اند و  ــم چس ــی محک ــای قدیم ــه راه ه ــه ب ــی ک ــا آن های ب
بــر مهارت هــای اولیــه و محــدود تکیــه می کننــد، روزبــه روز 

ــدام  ــن اســت : شــما جــزو ک ــش اســت. ســؤال ای در حــال افزای
ــد روی آموزشــی  ــر نمی توانی ــع شــما دیگ دســته هســتید؟ درواق
ــز  ــد، شــما هرگ ــا داده می شــود حســاب کنی ــه توســط کارفرم ک
نمی دانیــد در آینــده چــه خواهــد شــد، اطالعــات شــما محــدود 
ــا در  ــت، دنی ــدید اس ــت ش ــتند، رقاب ــدود هس ــع مح ــت، مناب اس
حــال تغییــر اســت. ایــن بــه ایــن معنــای آن اســت کــه شــما بایــد 
پیوســته خــود را بــا شــرایط وفــق دهیــد و اگــر ایــن کار را انجــام 
ندهیــد، نه فقــط کارفرمــای شــما بلکــه هیچ کــس وقتی کــه 
ــان  ــتباه، منابعت ــیر اش ــه مس ــری و ادام ــل انعطاف ناپذی ــه دلی ب
ــت نخواهــد کــرد. در حقیقــت  ــد از شــما حمای را از دســت بدهی
ــا  ــد ی ــی می کنی ــهری زندگ ــه ش ــما در چ ــه ش ــت ک ــم نیس مه
ــد  ــالش کنی ــد، ت ــام می دهی ــوع کاری انج ــه ن ــاً چ ــه دقیق این ک
ــا  ــق دادن ب ــی وف ــه توانای ــا ک ــه آن معن ــید ب ــر باش انعطاف پذی

ــید. ــته باش ــد را داش ــته رخ می دهن ــه پیوس ــی ک تغییرات

ــه  ــد ک ــان می دانن ــک: کارآفرین ــدون ریس ــرمایه گذاری ب س
بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد آمــوزش ببینــد. ایــن آموزش هــا 
متفــاوت اســت چــه شــرکت در دوره یــا خوانــدن کتــاب و مجله ای 
ــا  ــد. آن ه ــش می ده ــا را افزای ــته های آن ه ــات و دانس ــه اطالع ک
ــرگ  ــی م ــد یعن ــز را می دانن ــه همه چی ــاور اینک ــه ب ــد ک می دانن
ــب  ــال کس ــاً در ح ــت دائم ــن عل ــه همی ــان ب ــب وکار خودش کس
اطالعــات و یادگیــری هســتند. بــا هزینه هایــی کــه بــرای شــرکت 
در دوره یــا خریــد کتــاب و مجلــه و غیــره می دهنــد درواقــع روی 
ــه ای  ــدن نکت ــا خوان ــا ب ــد. چه بس ــرمایه گذاری می کنن ــود س خ
کوچــک از یــک کتــاب تحــول بزرگــی را در کســب وکار خودشــان 
بتواننــد ایجــاد کننــد کــه درنتیجــه آن رســیدن بــه ســود بیشــتر 
ــی  ــوزش یعن ــرای آم ــا ب ــه کردن ه ــوع از هزین ــن ن ــود. ای می ش

ــدون ریســک انجــام دادن. ســرمایه گذاری ب
ــا  ــه کارآفرینــان کمــک می کنــد ت ــی ب ــی: خودکنترل خودکنترل
ــه ای در  ــد و عجل ــل بگیرن ــر و تأم ــاس فک ــر اس ــات را ب تصمیم
ــل  ــه عوام ــد. ازآنجایی ک ــه نمی کنن ــده ناپخت ــرح و ای ــرای ط اج
زیــادی ماننــد: اطرافیــان و احساســات در تصمیم هــای مهــم 
ــد  ــتن می توان ــلط داش ــی و تس ــد، خودکنترل ــان تأثیرگذارن انس
ــا  ــدن و ی ــی ش ــاس احساس ــر اس ــا ب ــد ت ــن دو بکاه ــر ای از تأثی
ــتباه  ــای اش ــام کاره ــه انج ــت ب ــن دس ــرار گرفت ــار ق تحت فش

ــد. نزنن
کالم پایانی

ایــن مهارت هــا تنهــا بــه شــغل و کار مربــوط نیســت و بــه 
ایده هــای کارآفرینــی هــم محــدود نمی شــود. اســتراتژی های 
کارآفرینــِی مــا بــه شــما کمــک می کنــد چگونــه به وســیله 
ســازگار شــدن بــه ثبــات ســالمی در شــغلتان برســید. بایــد بدانیــد 

ــود. ــات می ش ــب ثب ــن موج ــق یافت ــازگاری و وف ــه س ک
ــا  ــی نیســتند. ام ــه شــغلی، جادوی ــن اســتراتژی های کارآفرینان ای
ــمت  ــه س ــلوغ ب ــور ش ــه در آسانس ــد ک ــک می کنن ــما کم ــه ش ب
بــاال حرکــت کنیــد و نه تنهــا در دنیــای کاری امــروز دوام بیاوریــد 

بلکــه در آن کامیــاب هــم بشــوید.
تــالش کنیــد کــه در زندگی تــان پیشــرفت کنیــد، وگرنــه فرصــت 
را از دســت می دهیــد. اگــر در حــال رشــد نباشــید، درجــا 
ــید  ــن باش ــد، مطمئ ــت نمی کنی ــو حرک ــر روبه جل ــد. اگ می زنی
کــه در حــال حرکــت رو بــه عقــب هســتید، زیــرا دنیــا همیشــه 

ــر اســت. در حــال تغیی
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مــدل ذهنی توصیف فراینــد تفکر فردی 
دربــاره چگونگــی کار در دنیای واقعی اســت. 
مدل ذهنی نمایشــی از جهان پیرامون، روابط 
بین بخش های مختلف آن و درک مستقیم یک 
فرد در مورد اقدامات خود و نتایج آن می باشد. 
مدل های ذهنی می توانند رفتار را شــکل دهند 
و رهیافتی را برای حل مشــکالت )مشابه با یک 
الگوریتم شــخصی( و انجام وظایف ایجاد کنند. 
مدل ذهنی نوعی نماد داخلی یا نمایش واقعیت 
خارجی اســت، فرضیه ای کــه نقش مهمی در 
شناخت، استدالل و تصمیم گیری بازی می کند. 
کنت کریک در ســال 1۹43 پیشنهاد کرد که 
ذهــن »مدل های کوچــک« واقعیــت را برای 
پیش بینــی رویدادهایی که اســتفاده می کند، 

ایجاد می کند.

ــی  ــای ذهن ــتر مدل ه ــت فرس ــی رای ج
عمومــی را تعریــف کــرد:

تصویــر جهان اطراف ما کــه در ذهن خود نگه 
می داریم فقــط یک مدل اســت. هیچ کس در 
ســر خود همه جهان، دولت یا کشــور را تصور 
نمی کند. او فقــط مفاهیم و روابط بین آن ها را 
انتخاب کرده و از آن ها برای نشان دادن سیستم 

واقعی استفاده می کند.
در روانشناســی، اصطــالح مدل های ذهنی 
گاهی اوقات برای اشــاره به بازنمایی های ذهنی 
یا شبیه سازی ذهنی به طورکلی استفاده می شود. 
در مــوارد دیگر از آن برای اشــاره به مدل های 
ذهنی، اســتدالل و نظریه مدل ذهنی استدالل 
که توسط فیلیپ جانسون – لیرد و روث م.جی. 

بایرن توسعه یافته  است، استفاده می شود.

تاریخچه
باور بر این اســت که اصطــالح مدل ذهنی در 
ســال 1۹43 توســط کنت کریــک در کتاب 
ماهیت توضیح مطرح شــده اســت. ژرژ هنری 
 Le( لوکــت در کتاب نقاشــی های کــودکان
dessin infantine( که در ســال 1۹27 توسط 
آلکان )پاریس( منتشر شــد، استدالل کرد که 
کودکان مدل هــای درونی را ایجاد می کنند که 
این دیدگاه متأثر از دیگر روان شناسان کودک، 

ژان پیاژه، می باشد.

فیلیپ جانســون-لیرد در سال 1۹83 کتاب 
مدل های ذهنی: به ســوی علوم شناختی زبان، 
اســتنتاج و آگاهی را منتشــر کــرد. همچنین 
در همان ســال، ددر گنتنر و آلبرت استیونس 
مجموعــه ای از فصل هــا را در یک کتاب تحت 
عنوان مدل های ذهنی ویرایش کردند. خط اول 
کتــاب آن ها مفهوم را بیشــتر توضیح می دهد: 
»یکــی از ویژگی هــای ایــن فصــل تمرکز بر 
آشکارسازی می باشد؛ دیدگاه های مردم در مورد 
جهان، خودشان، توانایی های خود و وظایفی که 
از آن ها خواسته شده است یاد بگیرند، به شدت 
وابســته به مفهوم سازی اســت که آن ها به کار 

می گیرند.«
ازآن پس بحث و اســتفاده از این مفهوم در 
تعامــل انســان - کامپیوتر و قابلیت اســتفاده 
توســط پژوهشــگرانی همچون دونالد نورمن و 

استیو کروگ وجود داشته است.

مدل های ذهنی و استدالل
یک دیدگاه اســتدالل انســانی این اســت که 
اســتدالل انســانی به مدل های ذهنی بستگی 
دارد. در این دیدگاه، مدل های ذهنی می توانند 
از ادراک، تخیل، یا درک گفتمان ساخته شوند. 
چنیــن مدل های ذهنی شــبیه بــه مدل های 
معماران یا نمودارهای فیزیکدانان است؛ ساختار 
آن ها مشــابه ســاختار وضعیتی است که آن ها 
برخالف ساختار اشکال منطقی مورداستفاده در 
نظریه های قضایی رسمی استدالل می کنند. در 
این راستا، آن ها شباهت اندکی به تصاویر نظریه 
تصویری زبان که توســط فیلســوف، لویدویگ 
ویتگنشــتاین در سال 1۹22 نوشته شده  است، 
دارند. فیلیپ جانســون لیرد و روت مژده بایرن، 
تئوری مدل های ذهنی را توســعه دادند که این 
فرض را مطرح می کند که اســتدالل نه به فرم 
منطقی، بلکه به مدل های ذهنی بستگی دارند.

اصول مدل های ذهنی
مدل هــای ذهنــی بر اســاس مجموعه ای از 
مفروضات اساسی )axioms( هستند که آن ها را 
از دیگر بازنمایی های پیشــنهادی در روانشناسی 
اســتدالل متمایــز می کنــد. هر مــدل ذهنی 
نشــان دهنده احتمال می باشد. یک مدل ذهنی، 
احتمالی را نشــان می دهد که در همه شیوه های 
مختلف ممکن اســت رخ دهد. مدل های ذهنی 

نمادین هستند، به عنوان مثال، هر بخشی از یک 
مدل مربوط به هر بخشــی که نشــان می دهد، 
می باشــد. مدل های ذهنی مبتنــی بر یک اصل 
حقیقت هستند: آن ها به طورمعمول تنها شرایطی 
را که احتمال پذیر هستند را نشان می دهند و هر 
مدل احتماالً تنها نشــان دهنده آن چیزی است 
که در این احتمال با توجه به گزاره درست باشد. 
بااین حال، مدل های ذهنی می توانند آنچه را که 
اشتباه می باشــد را نشان دهند که به طور موقت 

تصور می شد درست است.

استدالل با مدل های ذهنی
مردم به این نتیجه می رســند که استنتاج زمانی 
معتبر اســت که تمامی احتمــاالت را دربر گرفته 
باشد. روش های استدالل با مدل های ذهنی وابسته 
به مثال های نقض جهت جلوگیری از نتیجه گیری 
نامعتبر می باشــند؛ آن ها روایی را تأیید می کنند 
و اطمینــان حاصل می کنند کــه نتیجه گیری بر 
روی تمامی مدل های پیش فرض انجام می شــود. 
ریاضیدانــان بر روی زیرمجموعــه ای از مدل های 
احتمالی مشکالت مدل چندگانه )اغلب فقط یک 
مدل واحد( تمرکز می کنند. ســهولت دســتیابی 
ریاضیدانان به نتایج توسط بسیاری از عوامل، ازجمله 
سن و حافظه کاری تحت تأثیر قرار می گیرد. آن ها 
نتیجه را رد می کنند، درصورتی که مثال نقض بیابند، 
به عنوان مثال، احتمالی که پیش فرض اتفاق بیفتد اما 

نتیجه گیری انجام نمی شود.

ــی،  ــتم های دینامیک ــی سیس ــای ذهن مدل ه
ــتم ــک سیس ــی در دینامی ــای ذهن مدل ه

مشخصات یک مدل ذهنی به طورکلی
• بر مبنای حقایق غیرقابل تعریف، محکوم، 

مبهم یا ناقص
• انعطاف پذیر- به طور قابل توجهی تغییرپذیر 

در شرایط مثبت همانند شرایط منفی.
• فیلتــر اطالعاتی – باعــث درک انتخابی، 
درک تنها قســمت های انتخاب شــده اطالعات 

می شود.
• بسیار محدود، در مقایسه با پیچیدگی های 
جهان و حتی زمانی که یک مدل علمی، گسترده 
و مطابق بــا یک واقعیت خاص درنتیجه عواقب 
منطقی آن باشــد، بایــد محدودیت هایی مانند 

در ذهن یک کارآفرین چه میگذرد؟

آشنایی با الگوهای ذهنی کارآفرینان
نویسنده: سمیه ایمانی 
پژوهشگر حوزه مدیریت کسب و کار

30



کارکرد حافظه را در نظر بگیریم؛ به عنوان مثال، 
قوانین مربوط به حداکثر تعداد عناصر که مردم 
می توانند به یاد داشــته باشد، گشــتالت ها یا 

شکست اصول منطق و غیره.
• وابســته بــه منابع اطالعاتی که هرکســی 
نمی توانــد جای دیگری پیدا کند، در هر زمان در 

دسترس است و می تواند مورداستفاده قرار گیرد.
مدل های ذهنی یک راه اساســی برای درک 
یادگیری سازمان یافته هستند. مدل های ذهنی 
در علم طرز ســخن، به عنــوان »تصاویر عمیق 
تفکر و عمــل« توصیف شده اســت. مدل های 
ذهنی برای درک دنیا بسیار اساسی هستند که 

مردم به سختی از آن ها آگاه هستند.

ــتم های  ــی سیس ــای ذهن ــان مدل ه بی
پویــا

در   S.N. Groesser and M. Schaffernicht
ســال 2012 سه روش اساســی را که معموالً 
مورداستفاده قرار می گیرند را توصیف می کنند.

• نمودارهای حلقه علمی – نشــانگر گرایش 
و مســیر ارتباط اطالعاتی و نتایج ناشی از آن و 

حلقه های بازخورد
• نمودار ساختار سیستم – راه دیگری برای 

بیان ساختار یک سیستم دینامیکی کیفی
• نمــودار ســهام و جریان – راهــی برای 

اندازه گیری ساختار یک سیستم پویا
این روش ها نشان می دهد که یک مدل ذهنی 
سیستم پویا، به عنوان یک مدل واضح، در مورد 

یک سیســتم خاص بر اســاس باورهای درونی 
نوشته شده است. تجزیه وتحلیل این بازنمودهای 
بسیاری  درزمینه  تحقیقاتی  محدوده  گرافیکی، 
از علوم اجتماعی اســت. به عالوه اخیراً ابزارهای 
نرم افزاری برای ضبــط و تجزیه وتحلیل خواص 
ســاختاری و عملکردی مدل های ذهنی فردی 
مانند  Mental Modeler ابزار مدل ســازمانی 
مشــارکتی مبتنی بر نقشــه برداری شــناختی 
منطــق فازی، بــرای جمــع آوری/ مقایســه/ 
ترکیب نمایه های ذهنی افراد برای اســتفاده در 
تحقیقات علوم اجتماعی، تصمیم گیری مشترک 
و برنامه ریــزی منابــع طبیعی توســعه یافته و 

استفاده شده است.
مدل ذهنی در ارتباط با پویایی سیســتم و 

تفکر سیستمی
در ساده سازی واقعیت، ایجاد یک مدل می تواند 
احساس واقعیت را ایجاد کند که به دنبال غلبه بر 

تفکر سیستمیک و پویش سیستم است.
ایــن دو روش می تواند بــه ایجاد هماهنگی 
بهتــر با واقعیت مدل هــای ذهنی کمک کند و 
آن را به طور دقیق شبیه ســازی کند. همچنین 
احتمــال را افزایــش می دهند کــه پیامدهای 
چگونگی تصمیم گیری و عمل مطابق با چگونگی 

برنامه ریزی است.
• دینامیک سیستم – توسعه مدل های ذهنی 
از طریق ایجاد مدل های صریح که واضح و آسان 

است و می توانند با یکدیگر مقایسه شوند.

• تفکر سیســتمیک – به دنبال ابزاری برای 
بهبود مدل های ذهنی و درنتیجه بهبود کیفیت 

تصمیمات پویا بر اساس مدل ذهنی است.

یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای
پس از تجزیه وتحلیل ویژگی های اساسی، دخیل 
کــردن روند تغییــر مدل های ذهنــی، یا روند 
یادگیری الزم است. یادگیری یک فرایند حلقه 
بازگشــت اســت و حلقه های بازخورد می تواند 
هماننــد یادگیری تک حلقــه ای و دو حلقه ای 

نشان دهنده شود.

یادگیری تک حلقه ای
مدل های ذهنی بر نحوه کار با اطالعات و تعیین 
تصمیــم نهایی تأثیر می گذارنــد. تصمیم خود 
تغییر می کند، اما مدل های ذهنی به همان حال 
باقــی می ماند. این روش غالــب برای یادگیری 
است، زیرا بســیار راحت است. یک مدل ذهنی 
ایجادشده ثابت اســت، بنابراین تصمیم بعدی 

بسیار سریع می باشد.

یادگیری دو حلقه ای
یادگیری دومرحله ای زمانی استفاده می شود که 
الزم است مدل ذهن بر اساس نوع تصمیم گیری 
تغییر کند. برخالف حلقه هــای تک، این مدل 
شــامل تغییر در درک، از ســاده و استاتیک به 
گسترده تر و پویاتر است، مانند توجه به تغییرات 
محیــط اطراف و نیــاز به تغییــرات اصالح در 

مدل های ذهنی.
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تقاضــای بخش صنعتی بــرای دانش جدید 
به شدت وابسته به همکاری با دانشگاه ها می باشد 
و در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز 

این رابطه بسیار متفاوت می باشد.
شرکت های متعلق به کشورهای توسعه یافته 
باهــم درزمینه ایجاد محصوالت بهتر و جدیدتر 
از طریــق افزایش کیفیت محصــوالت، رقابت 
می کنند. شــرکت هایی که محصوالتشان برای 
بازار تازگــی دارد از یک انحصــار موقتی لذت 
می برند و سود بسیار زیادی به دست می آورند. 
بعد از پیوســتن رقبا به این بازار، ســود کاهش 
می یابد و فشــار بــرای تولیــد محصول جدید 
افزایش می یابد. برای ایجاد نوآوری ها، شرکت ها 
اقدام به اســتفاده از ســرمایه انســانی )مانند 
نیــروی کار خبره( به عنــوان عامل اصلی تولید 
می نماینــد. به دلیل ســرمایه گذاری عمومی و 
خصوصی بســیار زیــاد روی تحقیق و تحصیل 
در کشــورهای توسعه یافته، این اقتصادها ازنظر 
سرمایه انسانی بسیار غنی می باشند. در همین 
راســتا، دانشــگاه ها یکی از مهم تریــن منابع 
برای دانش بالقــوه جهت تولید محصول جدید 
می باشــند. خالف این موضوع در کشــورهای 
درحال توســعه صادق اســت. در این کشورها 
اغلب نیروی کار کم مهارت می باشند. درنتیجه 
شرکت ها در کشورهای درحال توسعه به دنبال 
اســتفاده از افراد کم مهارت و ارزان در فرآیند 
تولیدشــان می باشــند تا از طریق قیمت پایین 
محصوالت بتوانند با رقبایشــان رقابت نمایند. 

خصوصیات انتقال و تجاری سازی در کشورهای 
درحال توسعه به شرح زیر می باشد:

1- تقاضــای تکنولــوژی در بخش صنعت 
در کشــورهای درحال توسعه اغلب غیرعمومی، 
کاربرد-محور و در جهت تکنولوژی های مناسب 

برای حل مسئله می باشد.
2- حجم بسیار باالیی از انتقال تکنولوژی در 
کشــورهای در حال توسعه توسط دولت صورت 
می گیرد زیرا تقاضای بازار برای نوآوری بســیار 

کم و ناچیز است.
3- در برخی از نواحی و مناطق کشــورهای 
درحال توســعه، کمتر می توان انتظار وجود یک 
سیســتم نوآوری منطقه ای هدفمند را داشت، 
زیرا تقاضا و تأمین تکنولوژی اغلب در مناطقی 

خاص متمرکز می گردد.
همان طــور که می دانیم ایجــاد نهضت های 
مختلف، نظیر نهضت پاســخگویی، باعث گردید 
که دانشگاه ها و توانمندی شان در تجاری سازی 
دانششــان موردتوجه قــرار گیرد دانشــگاه ها 
می توانند راه های مختلفی برای تجاری ســازی 
دانش خــود انتخاب نمایند. یــک گزینه ثبت 
پتنت بــرای اختراعات تکنولوژیک می باشــد، 
گزینه دوم همکاری مستقیم با صنایع، از طریق 
ثبت قرارداد کاری، می باشــد که در این حالت 
دانشــگاه ها توان خود را برای رفع مشــکالت و 

تولید دانش موردنیاز صنایع صرف می کنند.

گزینه ســوم نیز راه اندازی صنایع انشعابی یا 
صنایع کارآفرینانه می باشد. البته این سه گزینه 
در کشــورهای درحال توســعه از امکان پذیری 

یکسانی برخوردار نمی باشند.
o ثبت پتنت نیازمند بازاری مناســب برای 
دانش تکنولوژیک و یک سیســتم قانونی قوی 
برای محافظت از مالکیت معنوی آن می باشــد 
که این موارد در کشــورهای درحال توســعه از 

قوت کافی برخوردار نیستند.
o در این کشــورها قراردادهــای کاری بین 
دانشگاه و صنایع نیازمند ارتباط بسیار قوی بین 
این دو می باشــد. در غیر این صورت عدم توافق 
روی ارزش تکنولوژی پیشــنهادی یا توانمندی 
تکنولوژیک ارائه شده می تواند همکاری را دچار 
صدمه بکند. در کشورهای درحال توسعه شکاف 
بین دانشــگاه ها و صنایع، هم ازنظر سازمانی و 

هم ازنظر ذهنی بسیار وسیع است.
o در کشــور یــا منطقه ای که نه سیســتم 
قانونــی وجود دارد و نه اعتماد بین دانشــگاه و 
صنعت ایجاد شــده است، ایجاد صنایع انشعابی 
تنهــا گزینه ای بــرای تجاری ســازی دانش و 
تکنولوژی جدید می باشد. در این شرایط فرآیند 
تجاری ســازی توســط محقق یا دانشگاه تحت 
کنتــرل قرار می گیرد. ارزش دانش ایجادشــده 
نیز درنهایت دانشــگاه و محققــان آن را منتفع 

می سازد.

نویسنده: شیوا شعبانی 
پژوهشگر حوزه کارآفرینی و مدرس دانشگاه

نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی

تجاری سازی تکنولوژی در اقتصاد درحال توسعه و اقتصاد توسعه یافته
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»آدم منطقی خودش را با دنیا ســازگار می کند؛ 
آدم غیرمنطقی بر ســازگار کــردن دنیا با خودش 
پافشــاری می کند. پس همهی پیشرفتها وابسته به 

آدم های غیر منطقی هستند«.
جورج برنارد شاو

در عصر ســرد یکی از روزهای پاییز در سال 
2008، چهار دانشجو درصدد برآمدند تا صنعتی 
را دگرگون کنند. به زمین و زمان بدهکار بودند، 
عینک هایشــان را گم کرده و شکســته بودند و 
هزینه ی تعویض عینک، آن ها را کالفه و عصبی 
کرده بود. یکی از آن ها پنج ســال بود که همان 
عینک شکســته را به چشــم می گذاشت: قاب 
شکســته ی عینکش را با گیره ی کاغذ کنار هم 
نگه داشته بود. حتی پس از دو بار تغییر نمره ی 
چشمش، هنوز هم نمی خواست هزینه ای برای 

لنزهای جدید گران قیمت پرداخت کند.
الکســوتیکا، غول بزرگ این صنعت، بیش از 
80 درصد بازار عینک را در اختیار داشــت. این 
دانشــجوها برای معقول تر کردن قیمت عینک، 
باید این غول را زمین می زدند. اخیرا دیده بودند 
که زاپوس با فــروش آنالین کفش، این حوزه را 
دگرگون کرده و از خود پرسیدند می توانند همین 

کار را در زمینه ی عینک هم انجام دهند؟
وقتی ایده شــان را با دوســتان شان مطرح 
کردنــد، انتقادهــای تند و تیزی به آن ها شــد. 
دوستانشان اصرار داشــتند هیچ کس اینترنتی 
عینک نمی خرد. برای خرید عینک، اول باید آن 
را امتحان کرد. البته، زاپوس در زمینه ی کفش 
از عهده ی ایــن کار برآمده بود، اما حتما دلیلی 
داشــت که این اتفاق در زمینه ی عینک نیفتاده 
بود. آن ها مدام میشــنیدند: اگه فکر خوبی بود، 

حتما تا اآلن کسی سراغ این کار می رفت«. .
هیــچ کــدام از این دانشــجوها در زمینه ی 
تجارت الکترونیک و فناوری سابقه ای نداشتند، 
چه برسد به خرده فروشی، مد یا پوشاک، به رغم 
اینکه به آن ها گفته بودند ایده شان احمقانه است، 
پیشنهادهای شغلی با درآمد باال را نادیده گرفتند 
تا شرکت خودشان را راه بیندازند. می خواستند 
عینک هایی را که در فروشگاه ها به طور معمول 
۵00 دالر به فروش می رسند، ۹۵ دالر به صورت 
آنالین بفروشند و با هر خرید، یک عینک هم به 

فردی در کشورهای در حال توسعه اهدا کنند.

حیات این کســب وکار به وجود وب ســایتی 
کارآمد وابســته بود. بدون وب سایت، مشاهده و 
خرید محصوالت برای مشــتریان غیرممکن بود. 
پس از تقالی فراوان برای ایجاد یک وب سایت، 
باالخره توانســتند 4 صبح روز پیش از راه اندازی 
در فوریه ی 2010، وب سایت را باال بیاورند. اسم 
شــرکت را واربی پارکرا گذاشتند که ترکیبی از 
اسم دو شخصیتی اســت که جک کرواک رمان 
نویــس خلق کرده اســت؛ شــخصیت هایی که 
الهام بخش این دانشــجویان برای رهایی از بند 
زنجیرهای فشار اجتماعی و آغاز ماجراجویی شان 
بودند. آن ها روحیهی طغیــان گر کرواک را می 
ستودند و همین روحیه را در فرهنگ خود تزریق 

کردند که نتیجه اش را هم پس داد.
دانشجویان انتظار داشــتند روزانه یک یا دو 
عینک بفروشند. اما وقتی مجله ی جی کیو آن ها 
را »نتفلیکس" عینک« نامیــد، در کمتر از یک 
ماه به هدف خود برای ســال اول دست یافتند و 
سرعت فروش شان به حدی افزایش پیدا کرد که 
مجبور شدند بیست هزار مشتری را در فهرست 
انتظار نگه دارند. نه ماه طول کشید تا موجودی 

کافی برای برآوردن این تقاضا را تأمین کنند.
پنج ســال را ســریع جلو می زنیم و به سال 
201۵ می رســیم، ســالی که مجله ی فســت 
کمپانــی فهرســتی از نوآورترین شــرکت های 
جهان را منتشــر کرد. واربی پارکر نه فقط جزئی 
از این فهرســت، بلکه در صدر آن قرار داشــت. 
سه صدرنشــین قبلی، غول های خالق حوزه ی 
تجارت یعنی گوگل، نایکی و اپل بودند که همگی 
بیش از پنجاه هزار کارمند داشــتند. کسب وکار 
نوپای واربــی پارکر، کودکی تــازه وارد به بازی 
تجارت، فقدا پانصد کارمند داشت. طی پنج سال، 
این چهار دوســت یکی از مدرن ترین برندهای 
دنیا را ســاختند و بیش از یک میلیون عینک به 
افراد نیازمند اهدا کردند. درآمد ســاالنه ی این 
شرکت به 100 میلیون دالر رسید و بیش از یک 

میلیارد دالر ارزش گذاری شد.
به ســال 200۹ بازگردیم، ســالی که یکی از 
بنیانگذاران قضیه ی تأســیس چنین شرکتی و 
فرصت ســرمایه گذاری در واربی پارکر را به من 

ارائه کرد. این پیشنهاد را رد کردم.
بدترین تصمیم مالی بود که تابه حال گرفته ام 

و باید می فهمیدم کجای کار را اشتباه کرده ام.

بدیع: چیزی بکر، نو، تــازه؛ ایده ای اصیل و 
جدید. 

آفرینشگر: شخصی با خصوصیت منحصر به 
فرد؛ فردی که تفاوتی جــذاب یا جالب توجه با 
دیگران دارد؛ شخصی که ابتکارعمل یا استعداد 

نوآوری دارد.
ســال ها پیش، روان شناسان در مسیر برای 
رســیدن به موفقیت کشــف کردند: دنباله روی 
و آفرینــش گری . دنباله روی بــه معنای حفظ 
وضعیت موجود و دنبال کردن مسیرهای متداولی 
است که خیلی ها پیش تر طی کرده اند. آفرینش 
گری به معنای طی مســیری کمتر پیموده شده 
و ایســتادن پای ایده های جدیدی اســت که بر 
خالف عرف اند، اما در نهایت موجب بهبود اوضاع 

می شوند.
البته، هیچ چیز به طــور کامل اصیل و بدیع 
نیســت؛ به این معنا که تمــام ایده های ما متأثر 
از چیزهایی اســت که از دنیای اطراف مان می 
آموزیم. خواســته یا ناخواسته، همواره افکاری را 
به عاریت می گیریم. ما انسان ها در برابر »جنون 
ســرقت« )اینکه ناخواسته ایده های دیگران را به 
عنوان ایده های خودمان به یاد بیاوریم( آســیب 
پذیریم. بنا بر تعریف من، آفرینش گری عبارتست 
از معرفی و پیشبرد ایده ای که در حوزهای خاص، 
به نسبت عجیب به حساب می آید و قابلیت بهبود 

آن حوزه را دارد.
خود آفرینش گری با خالقیت آغاز می شود: 
تولیــد مفهومی که هم بدیع اســت و هم مفید؛ 
اما کار به همین جا ختم نمی شود. آفرینشگران 
کسانی اند که ابتکار عمل را به دست می گیرند 
تا چشــم انداز ذهنی شــان را به واقعیت تبدیل 
کنند. بنیانگذاران واربی پارکر این قدرت آفرینش 
گری را داشتند که رؤیای روش غیرمرسوم فروش 
آنالین عینک را در سر بپرورانند، اما وقتی دست 
به اقدام عملی زدند تا عینک را به ســهولت و به 
صرفــه در اختیار مردم قــرار دهند به آدم هایی 

آفرینشگر تبدیل شدند.
موضوع ایــن مطلب درباره ی این اســت که 
چگونه می توانیم بــه آدم هایی با آفرینش گری 
بیشتر تبدیل شویم. در مرورگری که از آن برای 
وب گردی اســتفاده می کنید، ســرنخ شگفت 

انگیزی خواهید یافت. 

نگاه شومپیتری

تخریب سازنده کار پرخطر، حرکت در خالف جهت آب
نویسنده: زهرا سادات موسوی  
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جورج بلیسدل، نخســتین فندک زیپو را در 
سال 1۹32 در بردفورد پنسیلوانیا، تولید کرد و 
آن را به قیمت یک دالر و ۹۵ سنت فروخت. او 
نام زیپو را به این دلیل برای این فندک انتخاب 
کرد که در هنگام روشــن شدن، صدایش شبیه 
زیــپ لباس بود. طراحــی و تزئینات زیپو، یکی 
از خصوصیاتی اســت که این فندک را از ســایر 
نمونه های خود مجزا می کند. اولین نشــانه های 
توجه ســازندگان زیپو به طراحی در فندک، در 
سال 1۹3۵ به چشم می خورد. در این سال بود 
که قطعه های تزئینی آهنی به آن اضافه شــد تا 
زیباتر و خاص تر باشــد. یکی از خصوصیات زیپو 
این اســت که همه فندک هایش، یک شــماره 
اختصاصــی دارند. اولین زیپویی که با شــماره 
مخصوص تولید شد، در سال 1۹36 به بازار آمد. 
شــماره این زیپو 20326۹۵ بود. این کدگذاری 
در طــول ســالیان تغییر کرد و حتــی به جایی 
رســید که روز و ســال تولید آن نیز با کدهایی 
قابل فهمیدن اســت. زیپو روی فندک هایی که 
زندانیــان آن را تولید کرده انــد کدگذاری هایی 
کرده است که نشان می دهد این فندک را آن ها 
ســاخته اند. حتی نوع جرم و طول مدت زندانی 
بودن ســازنده هرکدام از این فندک ها نیز با این 

کدها مشخص می شود.
تا دهه هفتاد، کمپانی زیپو شکل های مختلفی 
را برای فندک هایش امتحان کرد اما از آن تاریخ 
تا به امروز، هیچ تغییری در ساختار این فندک ها 
ایجاد نشــده است و تنها تغییر، طرح هایی است 
که روی هر سری  نقش می بندد. نخستین باری 
که زیپو از یک آرم روی فندک های خود استفاده 
کرد، ســال 1۹36 بــود. زیپــو، ۵00 فندک را 
برای شرکتی که همسایه جنوبی شان بود تولید 
کرد. روی این فندک ها آرم شــرکت »کندل« با 
رنگی قرمز رنگ چاپ شــد. زیپو از سال 1۹34 
تا 1۹40، 300 هزار فندک خود را با شــیوه ای 
منحصربه فرد فروخت. آن ها نوعی بازی را تبلیغ 
کردند که باید با این فندک انجام می شــد. این 
بازی از سال 1۹40 غیرقانونی اعالم شد. در طول 
جنگ جهانی دوم، زیپو نیاز بسیاری از سربازان 
را بــرآورده کرد و قراردادهــای فراوانی با ارتش 
داشــت. زیپو در ســال 2003، تولید 4 میلیون 
فندک خود را جشــن گرفت. اگر همه زیپوهایی 
را که تاکنون تولید شــده اند کنار هم بگذاریم، 

نیمی از مسیر خط اســتوا را به خود اختصاص 
خواهند داد. این کمپانی در حال حاضر، ساالنه 
12 میلیون فندک زیپو تولید می کند.  یعنی در 
هر دقیقه تقریباً 23 فندک زیپو تولید می شود. 
کمپانــی زیپو، ضمانــت مادام العمر فندک های 
خــود را تضمین کرده اســت. درصورتی که این 
فندک ها خراب شود یا بشکند، کمپانی آن را به 
رایگان، با یک فندک جدید تعویض می کند. این 
فندک نه تنها در امریکا، بلکه در سرتاسر جهان، 
هواداران زیادی دارد. 1۵ باشگاه کلکسیون زیپو 
در جهان وجود دارد. این باشــگاه ها در امریکا، 
انگلستان، اتریش، کانادا، دانمارک، ایتالیا، ژاپن، 
ســوئیس، آفریقای جنوبی و هلند قــرار دارند. 
ضمن این که 21 درصد از مردمی که زیپو دارند، 

جزو کلکسیونرهای این فندک اند.
از فندک هــای زیپو در حــدود1200  فیلم 
ســینمایی استفاده شده است. مایکل داگالس و 

هریسون فورد، دو بازیگری اند که در چندین فیلم 
معروف خود، از زیپو اســتفاده کرده اند. از زیپو 
در فیلم های  »پدرخوانــده«، »بازی«، »رفقای 
»ترمیناتور«،  همیشــگی«،  »مظنونین  خوب«، 
»هفــت« ،  »نجــات ســرباز رایــان«، »لئون، 
حرفه ای«، »پلنگ صورتــی«، »روزی روزگاری 
امریکا«، »اوه برادر کجایی«، »دیگران«، »شمال 
از شــمال غربی«، »باالتر از خطر«، »شــاهین 
مالت«، »فارســت گامــپ« و بســیاری از آثار 
درخشان تاریخ سینما استفاده شده است. حتی 
در انیمیشن جدید »وال-ای«، یکی از یادگارهای 
به جامانده از مردم زمین، یک فندک زیپو است 
و روبات هایی که صدها سال بعد آن را در دست 
می گیرند، از روشــن کردن آن به وجد می آیند. 
زیپو، نمونه موفقی از به بار نشستن یک ایده در 

چند سانتی متر مربع است.

کارآفرینی در عرصه دخانیات

آشنایی با برند  زیپو
نویسنده: محمدرضا مقیمی  
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