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 «تیموفق» یمعرف یپرطرفدار برا یهااز مثال یکی ،یکه چرا ورزش کوهنورد دیافکر کرده نیتا به حال به ا
ت کم، خود را آغاز کرده و با سرع رینقطه کوه مس نیترنییاز پا دیبا د،یکه به دنبال فتح کوه باش یاست؟ زمان

 ریمس نیرفتن از کوه خسته کننده است، در ا . باالدیکن شتریو ب شتریبه مرور ارتفاع خود را ب وسته،یاما پ
حوصله شما را سر  یسنگالخ یهاجاده د،یتعادلتان را از دست بده ای دیبخور نیبار زم نیممکن است چند

کرد.  دیرا فراموش خواه یها و سختچالش نیا یتمام د،یبه نوک قله برس نکهیخواهد برد، اما به محض ا
 است.  «تیموفق» رینظیشماست، حس ب هنکه در آن لحظه در ذ یز یتنها چ

 یاست و حت هوقفیب یبلکه تنازع ست؛یطرفه ن کی ریمس کی تیو استعاره، موفق ریتعب نیا یوجود قشنگ با
د تا صورت دا یشتر یتالش ب دیبلکه با ست،یاستراحت ن یبرا یبه دست آمد، فرصت تیکه موفق یزمان

پر  یافرد ادیز اریاحتمال بس د،یامروز باش تیخوش به موفقبماند. اگر دل یشما در دستانتان باق تیموفق
 داشت.  دیخواه یچالش

ه صورت وکارها بکسب ستمیکوه اکوس .باشدیوکار متوسعه مستمر کسب تال،یجیدر عصر د تیموفق دیکل
به  امکان صعود تال،یجید زاتیاز تجه یر یگبدون بهره ع،یشکل است و کوهنوردان صنا رییدر حال تغ یدائم

 مکرر و مستمر ینیبازآفرتا ارزش  کندیخالصه کتاب به شما کمک م نیقله را نخواهند داشت. ا نینوک ا
 .آموزدیرا به شما م رندهیادگی یسازمان جادیا یمحصوالت و سازمان خود را درک کرده و چگونگ

 

 که:  دید دیخالصه کتاب شما خواه نیا در

 چه بود؛« بوردرز» یفروشوکار کتابکسب یلیتعط لیدل 

 کرده است؛ لیتحص لیوک کی ادیبه احتمال ز  راند،یم «دسونیوید یهارل»که موتور  یچرا آن شخص 

 .کنندیبه شما کمک م یفرهنگ سازمان جیدر ترو یمارستانیت یهاقهیچگونه جل 

  

 را مطالعه کنیم؟ « وکارراه بازآفرینی کسبنقشه»چرا 
ارتان وکبازآفرینی و تحول دیجیتال کسب الزامدر این کتاب به دالیل 

 شود.پرداخته می

 تعالی باسمه

1 

http://smhosseininasab.ir/


 «وکارکسب ینیراه بازآفرنقشه» کتاب خالصه | 2
 
 

 

 

 

ا در بود، ام دیاستراحت خواه یشما به دنبال اندک رسد،یم انیبه پا تیطرح با موفق ایپروژه  کیکه  یزمان
 ددهنیم حیها ترجاز سازمان یار یچالش و خطر است. بس نیتربزرگ« جا ماندن کیدر » ،یوکار کسب یایدن

 اشند. راکد نب تیاما در وضع رند،یپذکنند و احتمال شکست باال را ب یگذار هیسرما سکیپر ر یهاطرح یتا رو

سازمان است.  یو خارج یداخل طیبه مح وستهیتوجه پ یوکارها، به معناکسب یایمستمر در دن تیموفق
 ،ینیر بازآفرد یاتی. نکته حدیخودتان باش ینیکه دائمًا در حال بازآفر دیرهبر بازارتان باش دیتوانیشما م یزمان

 نیتریدیاز کل یکیبه  لیتبد ،یورزش یهابا ابداع کفش ،یکینا یکمپان ،یالدیم 0691است. در دهه  ینوآور 
در حال حاضر، گستره  یکیخود ادامه داد. نا تیبه خالق یکینا ت،یموفق نیاما پس از ا؛ بازار شد یهامهره
 یآن متوقف شدن ینوآور  ندیو فرآ کندیاز خدمات و محصوالت در حوزه سالمت و ورزش ارائه م یعیوس

 .  ستین

که به شما اجازه  یکیبند الکتروندست کی، «1یکیبند نا ولیف»اند از عبارت یدائم ینوآور  نیمثال ا شاهد
. مورد بعد دیکن دایخود دست پ یکرده و به اهداف ورزش یر یگیخود را پ یورزش یهاتیتا فعال دهدیم

 اند؛شده دیتول یبافتن یاز کاموا ،یورزش یمعمول یهاهستند که بر خالف کفش« 2تین یفال» یهاکفش
 . ینیچن نیا یهاکفش دیکامالً نو در تول کردیرو

 

                                                   
1 Fuel Band 
2 Fly Knit Racer 

. دیخودتان هست ینیشما مجبور به بازآفر ت،یبه منظور بقا و موفق
محتوم  یوکار، سرنوشتصورت حذف از صحنه کسب نیا ریدر غ

 خواهد بود.
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 ستیرا در صدر ل یکیشرکت نا «یفست کمپان»منجر به آن شد تا مجله  یاالعادهخارق یهادهیا نیچن
را تجربه  شتریسود ب 91، 3103تا  3119 هایسال یدر ط یکیقرار دهد. نا 3102ها در سال شرکت نینوآورتر

 د است. یجد نیزم کیدر  یکرد و نشان داد که تنها راه جلو افتادن از رقبا، باز 

 بیرق کی د،ینکن ینیخود را بازآفر  ستمیآن است که اگر شما با محصوالت و خدماتتان، بازار و اکوس تیواقع
 موضوع را مکررًا ثابت کرده است.  نیا ر،یاخ یهاکار را انجام خواهد داد و اتفاقات سال نیا گرید

 2 باً یشعبه داشتند و تقر 0311، 3116بودند که در سال « 1بوردرز» یارهیزنج یهاموضوع، فروشگاه نیا مصداق
از هم  قلمرویی نیسال، چن 3، تنها در عرض 3100اما چه شد که در سال ؛ دالر فروش ساالنه شان بود اردیلیم

 کرد؟ یشرکت اعالم ورشکست نیو ا دیپاش

 
رکت به ش نی. ابود شیوکار کسب طیمح نیادیو بن یاساس رییبوردرز به تغ یفروشآن، عدم توجه کتاب علت

اشتند و ند نترنتیا طیفروش کتاب در مح یبرا یاها برنامهبود، آن توجهیها بکتاب یساز  یکیروند الکترون
د را بر خو هیها تمام سرماتمرکز کرده بودند. آن هایدیو س یسنت یهادر قالب کتاب یکیزیتنها بر اجناس ف

را.  نه تمام آن شد،یرا شامل م شانیگذار هیاز سرما یتنها بخش ست،یبایکردند که م ریسراز ییهافروشگاه
 نیر اوزنه د کیکه  یشرکت نیحوزه نشر و کتاب، باعث شد تا چن رییدر حال تغ ستمیعدم توجه به اکوس
 ینیحوزه را بازآفر نیابعاد ا یجا مانده و امثال آمازون بتوانند تمام بتاز قافله رقا شد،یصنعت محسوب م

 کنند. 

 ندیبه نقطه شروع فرآ یوکارهاست. در بخش بعدکسب یبقا یالزام برا کی ،ینیمشخص شد که بازآفر پس
 پرداخت. میسازمان شما خواه یبرا ینیبازآفر

  

                                                   
1 Borders 
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گذار از »کرده:  انی، معاون سابق کداک ب«1کلندیاستر دان»طور که همان ایاست؛  رییدر حال تغ شهیهم ایدن
 «.است تیقطع کی یوضع فعل

 دارند،یبرنم یمنافع خودشان گام یهستند و برا اطالعیتحوالت ب یوسوسمت ییکه از شناسا ییهاشرکت
 خواهند بود.  راتییتغ نیا یرفتن در ط نیاز ب یبدون شک در صف اول برا

درصد از  61 باً یشرکت در اوج فروش و تقاضا بود، تقر نیکه ا یماجراست. زمان نیتجربه تلخ از ا کی کداک
 تالیجید نیحوزه دورب شگامیکداک پ د،یداشت. جالب است که بدان اریآنالوگ را در اخت نیدورب یهالمیبازار ف

 رفته بود.  هنشان یعکاس نیخود را در صنعت دورب گاهیجا تیهم بود، چرا که تثب

 
 اما چند وقت است؛یدر دن تالیجید نیدورب نیاعالم کرد که کداک آماده عرضه اول کلندی، استر0663سال  در

چه بود؟  میتصم نیعلت ا دیکنیاقدام منصرف شدند. فکر م نیشرکت از ا رهیمد ئتیه ،ییقبل از انتشار نها
گ )که آنالو  ای دارلمیف یهانیدورب تال،یجید یهانیدورب دیکردند که در صورت تول انیب رهیمد ئتیه یاعضا

ه ب تواندیموضوع م نیخود را از دست داده و ا گاهی(، جادادند یم لیوکار کداک را تشککسب یهسته اصل
 کداک تمام شود.  ینابود یبها

عدم  لیبلکه به دل تال،یجید نیدورب دیهر حال، کداک از صحنه رقابت حذف شد؛ نه به خاطر عدم تول در
  .یمحض به مدل قبل یوکار خود و اتکاکسب ینیارشد در بازآفر  رانیجسارت مد

 یاتیبقا ح یتحول برا ،یراتییتغ نیچن ریدر مس دهیعد یهایکداک به ما نشان داد که با وجود دشوار  مثال
 راتییغت نیا د،یوکارتان عادت کرده باشمستمر هسته کسب یو بازطراح ینیاست. البته اگر شما به بازآفر

 تر خواهد بود. تر و اثربخشراحت اریبس

                                                   
1 Don Strickland 

 بیرق نیترو خطرناک نیترشما، بزرگ ی سازمانساختار فعل گاهی
 شماست!
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 اتفاق در شرکت نی. نمونه ادیمشاهده کن انیوکارتان را از منظر مشترکسب دیبا ر،ییتغ نیشروع ا یبرا
 مستقر است، مشاهده شد.  ییکه در هاوا« 1اسنوبا»

 
شرکت که در  نیا کرد،یدست و پنجه نرم م یادیز یهابا چالش کایکه اقتصاد امر یالدیم 01اواخر دهه  در

 نیتقبل چن یتوان مال ان،یکه مشتر دیرس جهینت نیبه ا کرد،یم تیفعال یآب حاتیو تفر یحوزه غواص
ما نکته ا؛ مواجه شده بود یاسبا رکود اس یغواص یهاشرکت ریهمانند سا زیشرکت ن نیرا ندارند. ا یحاتیتفر

ت شرک نیبه موضوع نگاه کرد. ا یخلق راهکار، از نگاه مشتر  یشرکت آن بود که برا نیا یبخش برانجات
ت که آن اس شود،یم یحیتفر نیچن یبرا انیگزاف مشتر نهیکه منجر به عدم هز یمتوجه شد که مشکل اصل

ا ت شودیموضوع باعث م نی. همشودیم افتیدر انیاز تجربه نمودن آن، از مشتر شیخدمت، پ نیمبلغ ا
 نکنند.  یاهنیآن هز ینباشند و برا حیتفر نیاند، متوجه ارزش انداشته یکه تا به حال تجربه غواص یانیمشتر

 نهیهزکه کم یکرد؛ راهکار  دایوکار خود را پمشکل، شرکت اسنوبا راهکار تحول کسب نیا ییاز شناسا پس
 یهااستفاده از کپسول یجاشرکت به نیاجازه درک ارزش خدمتشان را ارائه کند. ا انیباشد و به مشتر

تجربه  نیتر اراحت اریبس دادیم هکار اجازاستفاده کرد که به غواصان تازه ژنیبلند اکس یهااز لوله ژن،یاکس
 نیا .نداشت یانوآورانه ستمیس ای دیجد رساختیز  چیبه ه ازیراهکار آن بود که ن نینکته ارا کسب کنند. 

 شیشرکت سود خود را افزا نیمواجه بودند، ا یاسنوبا با ورشکست یکه رقبا یباعث شد تا در حال کردیرو
 دهد.

 دیاز اسات یکی، 2تیجمله از تئودر لو نیها به اآن است که آن انیتجربه مشتر تیریاتفاق در مد نیترمهلک
 کی سوراخ کیها ندارند، بلکه آن خیبه چکش و م یاز ین انیمشتر »: کنندیاقتصاد دانشگاه هاروارد، توجه نم

 !«خواهندیم وارشانید یرو یسانت

  

                                                   
1 SNUBA 
2 Theodore Levitt 
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در گام اول محصوالت و  شود،یوکارش مواجه مکسب یندهایدر فرا یشرکت با چالش کیکه  یمعموالً زمان
 رییمقوله تغ یها تمام تمرکز خود را روسبب شرکت نی. به همداندیمشکل م نیخدمات خود را مقصر ا

 . دهندیمحصول خود قرار م

وضوع سؤال م نیتربلکه مهم د؛یباش «یستیچ»به سراغ سؤال  دیاز موارد نبا یآن است که در برخ تیواقع اما
 . باشدیسازمان شما م تدایو نحوه تول «یچگونگ»

در  کوچک رییاز موارد، تغ یار ی. در بسستین تیموفق یبرا یدر محصوالت، الزام ینوآور توجه داشت که  دیبا
 کی. ارائه دینما ایوکار شما را احکسب تواندیبازار مورد هدف م ایفروش  ینحوه ارائه محصول، چگونگ

 کیبخش ارائه موفق  نیچنداز  یکیو توسعه آن، تنها  دیدارد که تول یمختلف یمحصول، اجزا ایخدمت 
 است. یسازمان یخروج

 
 یبرا یبستر  جادیبه دنبال ا« 2لون کنیکوئ» یده، مؤسس شرکت وام1لبرتیدن گ ،یالدیم 61اواسط دهه  در

 نیو فروش محصوالت مختلف در بستر آنال دیمتحده بود. در حال حاضر، خر االتیوام در ا نیفروش آنال
 بود.  یبحرکت انقال کیکار  نیا لبرت،یاما در زمان دن گ شود،یم یتلق یموضوع عاد کی

                                                   
1 Dan Gilbert 
2 Quicken Loans 

توسعه » ینیبه اندازه بازآفر« نحوه توسعه محصول» یبازطراح
 .دارد تیاهم« محصول
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ل را به صورت کامل متحو یدهوام ندیتوانست فرا ،یمستندساز  یندهایکردن فرا نیشرکت، تنها با آنال نیا
در  و نشد؛ چراکه وام، وام است رییدستخوش تغ« محصول یستیچ». نکته قابل توجه آن است که دینما

که کامالً با استفاده  بود یموضوع« ارائه محصول یچگونگ»اما ؛ ارائه کرد یخاص ینوآور  توانیآن نم تیماه
حنه رقبا خود را از ص یلون تمام کنیکوچک منجر به آن شد که کوئ رییتغ نینمود. هم ریینو تغ یهایاز فناور 

 خارج کند.

. کندینم تیوکار شما کفانجات کسب یشدن برامتحول بارکی. تنها دینباش بارهکی تیخوش به موفقدل اما
خودکار(،  یکه به صورت مستمر )و حت دیکن یطراح یستمیس دیبا د،یخود هست عیاگر به دنبال بقا در صنا

 و تحول شما را صورت دهد.   ینیبازآفر ندیفرا

 
پرواز،  نیدر ح تواندیخلبان نم کیطور که تحول چندباره بود. همان نینمونه از ا 3112لون در سال  کنیکوئ

 ندیفرا دهد،یکه امور روزانه خود را انجام م یدر حال تواندیشرکت نم کیکند،  ریخود را تعم یمایهواپ
ها و ارتاز مه یبه مجموعه متفاوت ازین ،ینیفر آتحول یبراآن بود که  گری. موضوع ددیآغاز نما زیرا ن ینیبازآفر

 ها خواهد بود. شده و موجود در اکثر سازمان افتی یهاتینسبت به قابل ها،یستگیشا

 نیا فهیکرد. تنها وظ جادیا« تله موش میت»تحت عنوان  یمیت لبرتیتحول مستمر، گ نیتحقق ا یراستا در
 یار رگذیها بود. اندازه و سطح تأثارتقا عملکرد آن یبرا یو ارائه نوآور  ندهاینقاط ضعف فرا ییشناسا میت
ر هر را د بیبود که به صورت مستمر، معا یااصالً مطرح نبود، بلکه سازمان به دنبال قوه میت نیا یهادهیا

 رفع آن را ارائه کند.  یو راهکارها ییشناسا یسطح

. در کنار دیدالر رس اردیلیم 011شرکت به  نیا ی، سودده3102مستمر آن بود که در سال  ینیبازآفر نیا جهینت
 انیمشتر یبرا ندیتجربه خوشا جادیمعتبر در ارتباط با ا زیاز جوا یار یلون توانست بس کنیموضوع، کوئ نیا

  .از آن خود کند زیرا ن
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 راهکار شود افتنی ریسازمان چنان درگ کیممکن است  د،یتوسعه خالقانه محصوالت و خدمات جد ریدر مس
 .انیمشتر یبرا ینیآفراز خلق آن را فراموش کند: ارزش یکه هدف اصل

 ازاتیدرصد از برندها حائز امت 73تنها نشان داده است که « 1یشاخص تجربه مشتر »در حوزه  3103سال  یبررس
 23 نیاز ا یجزئ دیتوانیدرصد؟ چگونه م 23تنها  چرا اند.شده یاز منظر تجربه مشتر  «یعال» ای« خوب»

 د؟یفرار کن ماندهیدرصد باق 92و از  دیدرصد باش

ه احساس پنجگان یاست، توجه و استفاده از تمام رگذاریتأث انیکه در ارتقا تجربه مشتر یاز اقدامات یکی
حس  و نقاط قوت هر هاتیو از قابل دیکن یز یرحواس پنجگانه کاربرانتان برنامه یبرا دیکاربران است. شما با

 .دیریها بهره بگآن یجذاب برا یاتجربه جادیا یدر راستا

 
 تیشما اهم یبرا انیکه تجربه مشتر یدر صورت د؛یباشگاه کاراته هست کیصاحب  دیمثال فرض کن یبرا

تا  دیکن ژهیآن توجه و یباشگاه و نورپرداز  یها، عطر و بودرآوردن کفش گاهیجا رینظ یبه موضوعات دیدارد با
ه و خود خارج شد نانیاطم رهیاز دا دیاز مواقع با یبعض. دیکن جادیکاربرانتان ا یبرا یادماندنیبه یاتجربه

 کی جذاب است؟ پخش انیمشتر یحوله سرد پس از اتمام جلسه برا کیارائه  ای. آدیسؤاالت خالقانه بپرس
 دست با مد نیاز ا یها خواهد داشت؟ سؤاالتدر تجربه آن یر یدر سالن کاراته چه تأث یشرق میمال یقیموس

 .  داشته باشد ییبه سزا ریها تأثآن یتمندیدر ارتقا سطح رضا تواندیکاربران، م ساتنظر قرار دادن احسا

 ییهاداستان دنییاست. سرا انیبا مشتر یرابطه احساس جادیا ،یارتقا تجربه مشتر  یرهایاز مس گرید یکی
 ها را به سمت شما جذب کند.آن تواندیم اندازد،یب شانیزندگ زیانگلحظات خاطره ادیرا به  انیکه مشتر

                                                   
1 Customer Experience Index 

 یهاتیفعال یهدف تمام «انیمشتر»که  دیدر نظر داشته باش
 سازمان شما هستند.

5
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کارکنان  یکه به مرور برا دهایو نبا دهایاز با یافرهنگ مخصوص به خود را دارد. مجموعه ،یهر سازمان
 . شودیم نیسازمان روت

که  یمکرر دارند؛ در صورت ینیبه بازب ازیکه ن ستندیتنها محصوالت و خدمات سازمان شما ن نیوجود، ا نیا با
 نیادینب ی. نگاهشودیخود خارج م یاصل ریاحتماالً از مس د،ینکن شیفرهنگ سازمانتان را به صورت مستمر پا

حس نو بودن در سازمان خواهد شد و  جادیسازمان و کارکنان، منجر به ا یکردهایها، اهداف و روبه ارزش
 . اندیرویرا دوباره در کارمندان سازمان م هازهیانگ

در انتخاب  یآزاد»و  «یر یپذتیمسئول»از وجود فرهنگ  نانیراستا، حصول اطم نیاز اقدامات مهم در ا یکی
 یشتر یشان را با قدرت بنوآورانه یهازهیتا انگ کندیها کمک مبه آن کردیرو نیکارکنان است. ا یبرا «ریمس

 دنبال کنند. 

و  نیتراز سودده یکی 3112شرکت در سال  نی. ادیریدر هند را در نظر بگ« 1ریاپولو تا»مثال، شرکت  یبرا
تان بودند )اگر خاطر یآن، به دنبال بهبود وضع مطلوب فعل رانیاما مد؛ کشور بود نیا یهاشرکت نیترموفق

 (. میاشاره کرد فقمو یهاشرکت رانیدر مد یذهن کردیرو نیبه ا نیشیپ یهاباشد، در بخش

ود هدف نب ر،یاپولو تا تیکه حلقه مفقوده در موفق دیرس جهینت نیشرکت به ا نیا ییاجرا ری، مد«2کنوار راژین»
هدف جذاب و ملموس، نه  کیفرصت استفاده تا با ابداع  نیاو از ااست.  یسازمان یهاهیال یمشترک در تمام

 یبرا یه وک یانداز . چشممتحول سازد زیرا ن تکارکنان بشود، بلکه بتواند عملکرد شرک زهیتنها باعث ارتقا انگ
تا سال  یعنی م،یتا سود شرکت را هفت برابر کن میبود: ما به دنبال آن هست نیچن نیکرد ا میسازمان ترس

 . میکن دایدست پ یدالر سودده اردیلیم 3به  3101

 ونرامیپ دیبا دیدر فرهنگ شرکت بود. فرهنگ جد یاساس راتییتغ ازمندین یهدف نیبه چن یابیدست
 موضوع آگاه نی. کنوار به اشدیم یانداز سازمان طراحتحقق چشم یدر راستا یمیو تالش ت یر یپذسکیر

 اردیلیدو م یانکمپ کیکه  ییهایژگیبود و با استفاده از مشاوران و متخصصان حوزه فرهنگ، توانست و
 کرده و هدف سازمان را محقق کند.  یساز ادهیپ ریدر اپولو تا کند،یم جادیرا ا یدالر 

 انهیاگرفرهنگ تحول جیدر ترو رگذاریتأث یاز ابزارها زین یسازمان یهاسنتانداز جذاب و مشخص، کنار چشم در
  است.

                                                   
1 Apollo Tyres 
2 Neeraj Kanwar 

 یسازمان یمجدد نوآور شیمنجر به رو یتحول فرهنگ سازمان
 خواهد شد.
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 یکار برتر برا طیمح 011از  یکیبا انتخاب مجله فورچون،  لیتوانست تبد« 1سیرک اسپ»، شرکت 3103سال  در
 ،یآموز مهارت جیحول ترو شود،یگفته م« 2واروانهید تیحما»شرکت که به آن  نیا یاشتغال شود. ارزش اصل

 در سازمان بنا نهاده شده است.   تیو شفاف ییپاسخگو

)همان  یفرهنگ یالتزام را به باورها نیشتریکه ب یبه افراد سیهرچه بهتر، رک اسپ یساز  یر یتصو یراستا در
به  لباس نی. اکندیم هیها هد)!( به آن یروان مارانیلباس مخصوص ب کی( داشته باشند، وار وانهید تیحما

 . باشدیدر شرکت م «واروانهید تیحما»درجه از فرهنگ  نیمنزله باالتر

 
 ییکارکنان نقش به سزا یور در ارتقا بهره تواندیم ،ینیچن نیا ی، اقدامات فرهنگ«3یپائولو گوئنز »گفته  طبق

 کی یبرا یکارکنان اثرگذار باشد؛ چرا که وقت یدر تمام یسازمان کسانی یهاارزش جیداشته باشد و در ترو
به  رفتار و عملکرد خود را با توجه توانندیز میرفتار ن نیناظران ا شود،یدر نظر گرفته م یپاداش ح،یرفتار صح

 اصالح کنند. ها،دهیو شن هادهید

 

  

                                                   
1 Rackspace 
2 Fanatical Support 
3 Paolo Guenzi 
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ود خ انیاز برندها، نه تنها به مشتر یهستند. برخ انشانیمشتر یکه چه افراد دانندیها مشرکت تیاکثر
« 1دسونیوید یهارل»مثال برند  یبرااند. کرده ییشناسا زیمردم را ن ریاند، بلکه وجهه برند خود در نزد ساواقف

  خرند؟یم ییهاکلتیموتورس نیچن ی. به نظر شما چه دسته افراددیریرا در نظر بگ

 ییهاروهگ افتنیبالفعل و  انیمشتر یهادسته ییکه به دنبال تحول خود هستند، شناسا ییهاشرکت یبرا
 امر خواهد بود.  نیا یبرا یخوب نیبالقوه(، نقطه آغاز انیاند )مشترها نرفتهکه تا به حال سراغ آن

 32درصد به  30از  ها،کلتیاز بازار موتورس دسونیوید ی، سهم هارل0602و  0632 یهاحد فاصل سال در
 یبرا ییکردند، جا دایبه بازار ورود پ یژاپن متیقارزان یهاکلتیکه موتورس ی. زمانافتیدرصد تنزل 

 نمانده بود.   یشرکت باق نیپر مصرف و بزرگ ا یموتورها

 
 یاپنژ یهاموتورها با شرکت متیق یرو تواندیعنوان، نم چیکه به ه دیرس جهینت نیبه ا دسونیوید یهارل

ه به بازار رقابت بازگردم؟ جواب ساد توانمی: چگونه مدیاز خود پرس یسؤال نیشرکت چن نیرقابت کند، پس ا
 احساسات مخاطبان. یر یبه کارگ قیبود: از طر

                                                   
1 Harley Davidson 

زمان  ای. آدیخود داشته باش انیمشتر تیموشکافانه به وضع ینگاه
 است؟ دهیها فرا نرسآن یهاو خواسته ازهایدر ن ینیبازآفر
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و  النی، وکبانکداران رینظ یشد، افراد پولدار  ییشناسا یهارل یبالقوه که توسط کمپان انیاز دسته مشتر یکی
افراد  نی. اکردندیم ییبرند لوکس شناسا کیرا به عنوان سمبل  دسونیوید یهستند که هارل یپزشکان

 «یموتورسواران رولکس» ای« حومه ارموتورسواران پولد» رینظ یکردند و اسام یانداز راه یموتورسوار  یهاگروه
ند، نداشت یکار  ییهاکلتیموتورس نیچن یفن یهایژگیو ایمحرکه  یها با قواخود انتخاب کردند. آن یبرا

 .  کردیم جادیمخاطب ا دیدر د ییموتورها نیبودند که چن «یحس»و  امیبلکه به دنبال پ

خود  محصوالت متیگرفت تا ق میتصم دسونیوید یبالقوه، هارل انیمخاطبان هدف و مشتر قیشناخت دق با
ن به مخاطبا شتریلوکس بودن آن ب« احساس»دهد تا  شیها را به شدت افزارا نه تنها کاهش داده، بلکه آن

 برند القا شود. 

 النیالتحصفارغ  ،یبالقوه هارل انیدرصد از مشتر 91 کرد،یرو نیجالب توجه آن است که پس از اتخاذ ا نکته
 ینیفربازآ یاز راهکارها گرید یکیهستند.  یالمللنیب یهاموفق شرکت رانیو مد ییکایبرتر امر یهادانشگاه

 است.  انیمشتر یبنددر دسته یهدف، بازنگر  یهاگروه

اما ؛ ردک دیمخاطبان را طلب خواه فیط نیترمنطقًا گسترده د،یوکارتان هستدر کسب تیبه دنبال موفق اگر
 یگروه خاص، محصول کی یهستند که با تمرکز رو ییهاموفق، آن یهااز شرکت یار یامروز، بس یایدر دن

 اند. نموده یخوددار  ،پرتراکم یهاها ارائه داده و از رقابت در حوزهآن یبرا نقصیو ب یاختصاص

شرکت به صورت  نیا زای. ژل انرژ باشدیم« 1لبز یانرژ  وی یج» ییایفرنیموضوع، شرکت کال نیاز ا یانمونه
 ان،یدسته از مشتر نیماراتن( ساخته شده است. ا ی)مثل دوندگان دو یاورزشکاران حرفه یبرا ،یاختصاص

ه با شرکت توانست نیاما ا دهند،یم لیرا تشک یاز تمام مخاطبان محصوالت ورزش یکوچک اریتنها درصد بس
 حوزه گردد.   نیبالمنازع ا شتازیگروه خاص، پ کی ازین یتمرکز رو

 
  

                                                   
1 GU Energy Labs 
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که  ودشیتحول محقق م نیا یبلکه زمان ست؛یسازمان ن ینیبازآفر یبه معنا تالیجیموارد، تحول د یدر برخ
 قیسازمان، عال یاتیعنصر ح کیکه شما، به عنوان  ی. تا زماندیشده باش یاساس رییتغ کیخوِد شما دچار 

 .دیسازسازمان و کارکنان آن را آشکار  یواقع تیظرف دیتوانینم د،یخود را ندان

رهبر پرشور و شوق  کیشد که  دیناخودآگاه باعث آن خواه د،یرویکه به دنبال موضوعات جذاب م یزمان
است که به همه کمک خواهد کرد؛ چراکه  یتجربه قدرتمند ها،یمنداز عالقه یرو. دنبالهدیسازمانتان باش یبرا

 . دیباش زین گرانیدحس در  نیهم جادیباعث ا دیتوانیم د،یشما خوشحال و سرزنده باش یوقت

در حوزه  یعالقه داشت، شرکت هاکلتیکه به شدت به موتورس« 1جانارد میج»به نام  ی، فرد0632سال  در
ال بسازد که در س یموضوع باعث شد تا شرکت نیکرد. عشق و عالقه جانارد به ا سیتأس یآفتاب یهانکیع

اران طرفد بازان،یو اسک یورسوار مندان موتعالقه نیو هنوز هم ب دیدالر به فروش رس اردیلیم 3.0به مبلغ  3113
را دنبال  گرشید زهیانگ کی 3113در سال  ینبود، و هانکیجانارد محدود به ع زهیاما انگ؛ دارد یپروپاقرص

 رفت. یبردار لمیو ف یعکاس یهانیدر حوزه دورب ینیآفرنمود و به دنبال ارزش

 
هم بکند،  یردار بلمیف تیفیبتواند با همان ک ،یبود که عالوه بر عکاس یتالیجید ینیدورب دیبه دنبال تول یو

 ینینچ نیا یهانیاز مخاطبان را به استفاده از دورب یشتر یآن، گستره ب نییپا متیتفاوت که ق نیاما با ا
 . دیجذب نما

                                                   
1 Jim Jannard 

است. از خود و سازمانتان  قیاز عال یرودنباله یبه معنا تیموفق
 د؟یهست یزیدنبال چه چ قا  یکه دق دیبپرس
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از  شتریبرابر ب 011رد  یهانیدورب تیفیشد. ک« 1رد» یبردار لمیف یهانیدورب دیاتفاق منجر به تول نیا
 حوزه را به خود جذب کند.  نیمندان به اعالقه یخود بود و توانست تمام بیرق یهانیدورب

 
دست  رینظیب یبه گنج د،یکن یساز ادهیوکارتان پخود را در کسب یزندگ یهاارزش دیکه شما بتوان یزمان

 ییبه سزا ریتأث زین انیاز مشتر یار یبس یشما را متحول کند، بلکه رو ینه تنها زندگ تواندیکه م دیاافتهی
 داشته باشد. 

 یاورزشکار حرفه کیدر زمان اوج خود به تمام آن چه که « 2یآندره آغاس»معروف،  سوریتن گر،ینمونه د کی
خود خوشحال  یکلمه از زندگ یواقع یاما هنوز به معنا؛ بود: ثروت، شهرت و قدرت افتهیدست  کرد،یآرزو م

 یاو باعث رو دیشد یکه افسردگ راخارج شد، چ سیتن یالمللنیب یهایبنداز رتبه 0663نبود. او در سال 
خود شکل  یدوباره به زندگ ،یدرمان یندهایتوانست پس از انجام فرا یو امااد مخدر شده بود. آوردن به مو

 یایبه دنبال زندگ ینبودند، بلکه آغاس یو یدیکل یهاثروت و شهرت ارزش د،یجد یزندگ نیاما در ا؛ دهد
 گریبود که د ینیبازآفر نی. پس از اشدیم یتفکر و سخاوتمند گران،یبا د یبود که هسته آن شامل همدل

 نداشت.   تیجذاب یو یبرا ایدن یسورهایتن یبندرتبه

 
دنبال  یفرصت برا نیبار از ا نیکرد، اما ا دایراه پ سیتن یجهان نگیرنک کی، دوباره به رتبه 0666در سال  یو

 سیرا تأس «یآندره آغاس هیریموسسه خ». او هیریخود استفاده کرد: امور خ ی( زندگد ی)و جد یکردن ارزش اصل
 یموسسه توانست در مدت نیبود. ا هنمود که تمرکز خود را به آموزش کودکان در معرض خطر معطوف کرد

  .دینما یآور دالر جمع ونیلیم 91اندک مبلغ 

                                                   
1 RED 
2 Andre Agassi 

http://smhosseininasab.ir/


 «وکارکسب ینیراه بازآفرنقشه» کتاب خالصه | 15
 
 

 

 

 

 آن است که:  کتاب خالصه نیا ینکته اصل

در  یمستمر استقبال کنند. بازنگر  راتییاز تغ شهیهم دیبا ،یاها و افراد حرفهماندن، شرکت یمنظور رقابت به
ند ها کمک کبه سازمان تواندیفرهنگ سازمان، م جیترو یو چگونگ یوکار کسب یندهایتحول فرا ان،یمشتر
بدنه  یتمام یر یپذسکیو ر ارتجس ازمندیموضوع ن نیاما ا؛ بمانند یدر صف اول رقابت باق شهیتا هم

 . ندینما جادیتحوالت را در خود ا گونهنیسازمان خواهد بود تا ا

 یلسه بعد. در جدیداشته باش «ینیبازآفر» یبا رنگ و بو یکتاب آن است که جلسات نیا یاتیعمل هیتوص کی
فرض  و دیجلسه چشمانتان را ببند یاعضا ی. حال شما و تمامدیکن میتنظ قهیدق 01 یرا برا مریتا کیشرکت، 

 ونیلیم 011شما  ،یفرض ویسنار نی. در ادیاشدهشرکت دعوت تالیجیتحول د رامونیپ یاشما به جلسه دیکن
نموده و آن  یطراح دهیا 22حداقل  دیکن ی. سعدیانجام ده یز یرمبلغ، برنامه نیا یبرا تواندیو م دیدالر دار

 ت،یکم س،یک نیو در ا دیخود قائل نشو یبرا یحدومرز  چی. هدیارائه ده یارشد سازمان رانیمد یرا برا
 شماست! یهادهیا تیفیتر از کمهم

 
 

 

 

 یینها یبندجمع
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