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موفقیت در  عمومی هاي، استراتژيوکار کسبو اجزاي آن، سیستم  وکار کسبدر این فصل تعریف 

هاي درآمدزایی را مفید اما ابتدا براي ورود به بحث مرور سرفصل دهم.می یتان شرحبرارا  وکار کسب

  دانم.می

  هاي درآمدزایی سرفصلالف) 
 

هاي عمده درآمدي  در کتاب مشهور خود با عنوان پدر پولدار، پدر فقیر، سرفصل 43کیوساکیرابرت 

وکارهاي  کند. این چهار روش عمده عبارتند از: کارمندي، کسب بخش تقسیم می 4یک انسان را به 

گذاري. هر شخص به فراخور علم، دانش، مهارت، تجربه و  وکارهاي بزرگ و سرمایه کوچک، کسب

ها و حداکثر از هر چهار روش درآمد  تواند از حداقل یکی از این روش ي شخصیتی خود میها ویژگی

دهنده نوعی خاصی از شخصیت  ها نشان داشته باشد. کسب درآمد از طریق هرکدام از این روش

  مالی است که بر انسان غالب شده است. در ادامه با من همراه باشید.

  روش اول: کارمندي 
 

ها در ابتدا و قبل از هر اولویت دیگر، به  ن ویژگی اشخاص کارمند این باشد که آنتری شاید بزرگ

ها این است که در زمان مشخص درآمد مشخصی داشته  دنبال امنیت و ثبات هستند. دغدغه آن

توانند  ها امنیت نسبی دارند و می باشند، هرچند که آن درآمد یک آب باریکه باشد. به این ترتیب آن

  ریزي نمایند.  ا میزان درآمدي که دارند برنامهمتناسب ب

  

  

  

  

                                                        
43 - Robert Kiyosaki 
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  وکارهاي کوچک  : کسب روش دوم
  

ها  وکارها، کاسب . در این نوع از کسب44هاي سنتی است وکارهاي کوچک همان مغازه منظور از کسب

اند.  ها جلوتر رفته اند و از آن ها افرادي هستند که ریسک بیشتر نسبت به کارمندان پذیرفته کاسب

ها فقط در مدار مشخص و تا سقف معینی  این ریسک هم محدود است و بنابراین آن اما نهایتاً

وکارهاي کوچک  ها از رقیبان است. صاحبان کسب ترین ترس آن توانند پیشرفت کنند. بزرگ می

توانند که جاي خود را به کس دیگر بدهند. درنتیجه ممکن است حتی شاگردان  خواهند و نمی نمی

گري را  عوض کنند، چون به این باور دارند که اگر شاگردشان فوت کوزهاي کوتاه هدر زمانخود را 

 یاد بگیرند، ممکن است بعد از مدتی تهدید علیه خودشان باشند.

ترین این  هایی دارند. مهم وکار خُرد، محدودیت هر دو روش درآمدزاییِ کارمندي و کسب

و در نتیجه محدودیت درآمدي هستند.  ساعت در روز) 24ها شامل محدودیت زمانی ( محدودیت

کنند. این امر براي  فروشند و در ازاي آن درآمد کسب می کارمندان زمان خودشان را می

ها تا زمانی درآمد دارند که در محل  کند. آن داران نیز صدق می وکارهاي کوچک همانند مغازه کسب

شود که  ها سبب می ه این محدودیتوکار خود حضور فیزیکی و فعالیت داشته باشند. در نتیج کسب

 اشخاص نتوانند از میزان مشخصی بیشتر رشد کنند.

  وکارهاي بزرگ (شرکت و سازمان)  : کسب روش سوم
 

هایی نسبت به دو گروه قبلی  وکارهاي بزرگ دارند، افرادي هستند که تفاوت اما اشخاصی که کسب

زمانی، آزادي انتخاب و عملکرد. به همین ها آزادي است: آزادي مالی، آزادي  دارند. اولویت آن

ها  را به وجود بیاورند و فعالیت خود را در این قالب انجام دهند. آن سیستمیکنند  منظور سعی می

کنند تا آن افراد برایشان کار کنند و سیستم را  افرادي بسیار باهوشی را در این سیستم استخدام می

                                                        
 وکارهاي سنتی را مطالعه کنید: خوب است مقاله نابودي کسب - 44

http://alikhademoreza.ir/ سنتی- کارهاي-و-کسب-دينابو  
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گردند، جایگاه کارمندي را براي  ه به دنبال امنیت میجلو ببرند. غالباً متخصصین دانشگاهی ک

رسند).  خواهند می کنند (به این ترتیب هر دو طرف به آنچه می وکارهاي بزرگ پر می مالکان کسب

ها با  باشند. آن هاي یک شخص کارآفرین می وکارهاي بزرگ داراي ویژگی صاحبان کسب

تضمینی براي موفقیت وجود نداشته است  پذیري و قبول مسئولیت زیاد، در شرایطی که ریسک

کاري، انجام فرآیندهاي سیستم اند تا ارزشی را خلق کنند. همچنین با خلق یک  شروع به کار کرده

اند. به این ترتیب بعد از مدتی تالش  کاري را هر چه بیشتر به سمت خودکار شدن هدایت کرده

 رسند. ها به آزادي می سخت آن

  ذاريگ : سرمایه روش چهارم
 

تواند در این گروه قرار  هر شخصی که بتواند پول خود را به کار بیاندازد و کسب درآمد کند می

گذاري کند تا  تواند پول خود را در بازارهاي سرمایه بگذارد، در بازار امالك و ... سرمایه بگیرد. می

 آورد. براي خود به وجود 45میزان پولش را افزایش دهد و یا درآمد پایدار غیرفعال

هاي مدل درآمدي، درآمد داشته  طور نیست که هر شخص فقط بتواند با یکی از روش البته الزاماً این

ها درآمد  هایی نیز انجام دهد و از آن گذاري باشد. ممکن است یک شخص کارمند باشد ولی سرمایه

کارمند زمان نیز  وکاري کوچک داشته باشد و هم خلق کند. همچنین ممکن است یک شخص کسب

 نیز باشد.

به سمت حرکت نگاه کنیم، مقصد نهایی همه باید به موضوع از منظر مالی بخواهیم اگر 

ها به عمل بیاید و براي ما تولید درآمد غیرفعال کند.  گذاري گذاري باشد. تا جایی که سرمایه سرمایه

توانیم نیاز مالی را از  یتر باشد، در نتیجه م هاي جاري بیش این درآمد در وهله اول باید از هزینه

 خواهیم برسیم. هاي مالی را از بین ببریم و به آزادي نسبی که می خود دور کنیم، استرس

                                                        
 درآمدي که براي به دست آوردن آن نیازي به فعالیت کردن نیست، مانند درآمد حاصل از اجاره ملک. - 45
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وکاري هستیم که مانند  اندازي کسب عنوان یک کارآفرین به دنبال راه اید که ما به حتماً متوجه شده

الیت کند تا به این ترتیب صورت خودکار فع وکارهاي بزرگ) بتواند به روش درآمدي سوم (کسب

  مالی، زمانی و ... به دست آوریم.بتوانیم براي خود استقالل و آزادي عملکردي، 

کنند که  کارآفرینان اشخاصی هستند که مدتی را طوري کار می"گوید  جمله معروفی هست که می

توانند  یگران نمیاي زندگی کنند که د گونه طور کار کنند تا بعد از آن به دیگران دوست ندارند آن

پسندم. این جمله دقیقاً به روش درآمدي سوم  . من این جمله را بسیار می"گونه زندگی کنند آن

 دهم. وکار را ارائه می داللت دارد. حاال با این مقدمه، تعریف خود از کسب

  وکار کسبب) تعریف 
 

نامند،  وکار می بهاي متعدد را کس وکار وجود دارد؛ خرید و فروش تعاریف مختلفی از کسب

وکار گویند، هر کار و فعالیتی که سبب شود به بازار خدماتی را ارائه  هاي تجاري را کسب مدیریت

 شود. البته تعاریف سنتی دیگري نیز وجود دارد. وکار نامیده می دهیم و آن را بفروشیم کسب

به  سیستم. وکار یک سیستم است اما اگر درست به موضوع نگاه شود باید بگویم که کسب

کنند، عناصري که با یکدیگر ارتباط  شود که در کنار هم فعالیت می اي از عناصر گفته می مجموعه

کند. این عناصر در کنار هم یک کل  ها همدیگر را تکمیل می تر فعالیت آن دارند و از همه مهم

 کند. دهند که در راستاي یک هدف مشخص فعالیت می متحد و واحد را تشکیل می

شویم که این سیستم داراي  وکار به عنوان یک سیستم نگاه کنیم، متوجه می ل اگر به کسبحا

  کنم.  بندي می ها را به صورت زیر دسته عناصر مختلفی است که من آن
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 کار و  سیستم کسب -1شکل 

 : از وکار از سه حوزه اصلی تشکیل شده است که عبارتند این سیستم کسب

 محتوا .1

 اجرا .2

 نتیجه .3

انداز، مأموریت و اهداف خود  وکار است. اینکه چشم مربوط به مدیریت و رهبري کسب اولقسمت 

 ها استراتژي و برنامه عملیاتی داشته باشیم. را بشناسیم و براي دستیابی به آن

سازي  هایی را که داریم، پیاده ها و ایده شود. در این قسمت برنامه اجرا را شامل می قسمت دوم

رسانیم، خدمات پس از  آوریم و به مخاطبین و مشتریان خود می را به وجود می کنیم. خدماتی می

ها ما به دنبال  ... . پیروي انجام این فعالیت دهیم و دهیم، محصوالتمان را بهبود می فروش را ارائه می

 خلق نتیجه هستیم. 

اي که مطرح  هترین نتیج وکارهاي سنتی مهم بر نتیجه تأکید دارد. در تعاریف کسب قسمت سوم

 اولوکار امروزي که در فصل  شود، فروش و سودآوري است. اما با توجه به تغییرات محیط کسب می

وکار و نتایجی که به دنبال آن هستند نیز تغییر کرده است.  هاي کسب در موردش صحبت شد، مدل

حفظ و ارتقاء وکارهاي امروزي در فضاي رقابتی پیچیده خلق،  ترین نتایج مطلوب براي کسب مهم
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وکار به  مشتري، ایجاد رضایتمندي و وفاداري اوست. این نتایج خود از طریق خلق تمایز در کسب

و مشخص در  اعتماد قابلنام،  خوش 46وکار ما را به یک برند آیند. تمایزي که نهایتاً کسب وجود می

  کند. بازار هدفی از مشتریان مورد نظرمان تبدیل می

  يامروزوکار   سیستم کسببازاریابی در پ) 
 

آمد. وظیفه بخش بازاریابی  حساب می وکار به شاید در گذشته بازاریابی بخش کوچکی از یک کسب

این بود که بعد از تولید محصول، آن را با تبلیغات به مردم معرفی کند و زمینه فروش آن را ایجاد 

 کند.

رقابت  باوجودروند دیگر ممکن نیست.  وکار امروز، ادامه این اما در محیط نوین و پیچیده کسب

توانند هر آنچه را  وکارها دیگر نمی شدید، افزایش آگاهی و سطح توقعات مردم و ... صاحبان کسب

 که عالقه یا توانش را دارند تولید کرده و بعد به مردم بفروشند.

دنبال نیازها و  وکارها به در عوض امروزه پارادایم بازارگرایی حاکم است، به این معنی که کسب

هاي مشتریان بالقوه خود هستند و مشخصات تولیدات خود را بر اساس این روندها مشخص  خواسته

 کنند. می

یافت.  وکار با مشتري، بعد از انجام فروش پایان می شرایط دیگر مانند گذشته نیست که رابطه کسب

مشتریان و افزایش میزان وکارها تمرکز خود را بر حفظ  موجب رقابت باال، کسب امروزه به

ها در تماس و تعامل  هاي گوناگون با آن اند. به همین منظور دائماً از راه ها گذاشته مندي آن رضایت

 دهند. ها خدمات می شوند و به آن هستند، نظراتشان را جویا می

، وکار دیگر صرفاً پول و سودآوري نیست طور که گفته شد، نتیجه مطلوب یک کسب همچنین همان

بلکه خلق برند متمایز و قدرتمند در ذهن مشتریانش است تا به واسطه آن سود خود را تضمین 

 کند.

                                                        
46 - Brand 
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طور خیلی خالصه گفت که بازاریابی دیگر یک عنصر کوچک  توان به می شده گفتهبا توجه به موارد 

 اریابی. وکار خود باز وکار است و کسب وکار نیست. بازاریابی خود کسب و فرعی از سیستم کسب

سازي و ارزیابی راهبردهاي برندسازي  بازاریابی از ابتداي فرآیند خلق ایده محصوالت تا انتهاي پیاده

ها باید فعالیت خود را  ها قرار دارد. به طوریکه هرکدام از بخش وکار، در کنار تمام فعالیت یک کسب

ازاریابی فرآیندي است که کمک با نگاهی به تأثیرات آن بر بازاریابی و مشتریان انجام بدهند. ب

صورت یک کل یکپارچه و ادغام شده نگاه کنیم.  وکار به کند بتوانیم به تمام عناصر کسب می

وظایف یک مدیر فقط نوآوري و بازاریابی "گوید  طور که پیتر دراکر پدر علم مدیریت می همان

 .  "است

که درباره  MBA47دوره آنالین  و چه درهاي حضوري م چه در کارگاههمواره در پاسخ به دانشجویان

عامل تمایز  تیفیباکام که امروزه دیگر داشتن محصول خوب و  پرسند، گفته عوامل ایجاد تمایز می

از دور رقابت حذف  تیفیباکوکار بدون داشتن محصول  نیست، بلکه یک امر بدیهی است. کسب

 ها نهفته است.  ر و در بازاریابی آنوکا وکارهاي امروزي در مدل کسب شود. مزیت رقابتی کسب می

در هر لحظه  درواقعوکارها، جنگ تسخیر اذهان مشتریان است. ذهن مشتري  جنگ امروز در کسب

. بازاریابی هنري است که 48تواند بر موارد محدودي متمرکز باشد و بر مبناي آن تصمیم بگیرد می

  باشد.وکار ما  کند یکی از آن موارد محدود، نام کسب تالش می

  

  

                                                        
سوئد و آکادمی مجازي ایرانیـان در کشـور و در خاورمیانـه     EBSآنالین اولین بار توسط مرکز  MBAهاي دوره - 47

  برگزار شد.
برند خمیردندان را نام ببرید. خواهید دید که از مورد دوم یا سوم به  7حاال تالش کنید که  عنوان مثال همین به -48

کند. بنابراین  شود. این قضیه تقریباً براي تمامی محصوالت و خدمات مرتبط با نیازهاي ما صدق می بعد کار سخت می
ن در جایگاه اول یا دوم قرار دهیم تا همواره براي وکار خود را ذهن مشتریا عنوان کارآفرین باید بتوانیم برند کسب ما به

 ها در دسترس باشیم. آن
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  استراتژيتعریف ت) 
 

تعاریف و مفاهیم بسیار متنوع و متعددي دارد. اما اگر بخواهم تعریف ساده، جمع و  کلمه استراتژي

 : جور و کارایی از استراتژي ارائه دهم به این مورد اشاره کنم که

 هاي نامحدود اختصاص منابع محدود به خواسته : تعریف مدیریت.  

 هاي نامحدود) خواسته ه مدیریت (اختصاص منابع محدود بهنحو :  استراتژي تعریف.  

 وکار است. استراتژي پاسخ سؤاالت چگونه و چطور در کسب

و بعد رشد آن از طریق ایجاد  ،وکار ي اول حفظ بقاء کسبتوان گفت که کارکرد اصلی استراتژ می

تمایز است. به این ترتیب که ما با اتخاذ استراتژي، با اختصاص صحیح منابع محدود، با بالفعل 

 کنیم. خلق می رقابتی مزیتوکار خود ارزش، تمایز و  براي خود و کسب بالقوه هايکردن فرصت

 ؛ بگذارید توضیحی در مورد هرکدام از این عوامل ارائه دهم

اهمیت و بی اولیت هزینه شود موجب  محدودي دارد که اگر بر روي امور بی منابعوکار  هر کسب

گیري با تمرکز بر روي  شود. بنابراین ویژگی اصلی استراتژي تصمیم ورشکستگی و نابودي آن می

گوید کجا برویم و چه کنیم، به ما  مور است. استراتژي به همان اندازه که به ما میترین ا اصلی

ترین امور صرف  گوید که چه کارهایی را نباید انجام دهیم. به این ترتیب منابع باید براي اصلی می

 شوند.

هایی در  هستند. فرصت ها فرصتوکار موجب بروز  از طرف دیگر تغییرات دائمی در محیط کسب

ها  وکار خود را جلو ببریم. فرصت توانیم کسب ها، می حیط وجود دارند که با توجه و استفاده از آنم

ها را به حالت  صورت ناقص یا بالقوه هستند، این وظیفه ماست که آن امکان یا بروز عوامل منفعت به

ک قدم جلوتر، توانند نیازهاي پنهان مشتریان باشد و یا حتی ی ها می بالفعل در بیاوریم. فرصت

 .49ها به وجود بیاوریم خواهیم براي آن شناسند و ما می ها را نمی نیازهایی که خود مشتریان آن

                                                        
 هاي استراتژیک رجوع کنید: براي مطالعه بیشتر به مقاله فرصت - 49

http://alikhademoreza.ir/ استراتژیک- راهکار-استراتژیک-فرصتهاي  
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طور طبیعی در ساختار محیط، قوانین، یا هر مانعی  است. موانعی که به 50گلوگاهبحث بعدي وجود 

ها را  ستفاده کرده و آنهایی که وجود دارند ا شوند نتوانیم از فرصت وجود دارند و باعث می ،دیگري

توانیم مرزهاي  تبدیل به مزیت رقابتی کنیم. اگر ما بتوانیم به هر روش این موانع را برطرف کنیم می

 داري با رقبایمان به وجود بیاوریم. وکار خود را گسترش دهیم و اختالف معنی و کسب بازار

مخصوص  مزیت رقابتی کند، متمایز مینیز عاملی است که ما را از سایر رقبا  51رقابتی مزیت نهایتاً

ترین دلیلی است که مشتریان  برداري توسط دیگران را ندارد و اصلی وکار ماست، قابلیت کپی کسب

 کنند. به خاطر آن از ما خرید می

بندي، تعریف کلی از استراتژي  بنابراین اگر بخواهم با توجه به عوامل گفته شده و در یک جمع

  که: این استداشته باشم، 

گیري از  استراتژي به معنی ساختار ذهنی یا رویکرد ما در استفاده از منابع محدود، با بهره"

اي که بتوانیم براي خود مزیت رقابتی به وجود  گونه وکار است، به هاي موجود در محیط کسب فرصت

 .52"وکار خود برسیم بیاوریم و از این طریق به تمایز در کسب

  
  وکار اتیک از استراتژي کسبتصویر شم - 2شکل شماره 

                                                        
 Critical Success Factor  نقطه بحرانی موفقیت یا - 50
 ه بیشتر به مقاله مزیت رقابتی و مزیت نسبی رجوع کنید:براي مطالع - 51

http://alikhademoreza.ir/ نسبی-مزیت-و-رقابتی- مزیت  
  براي مطالعه بیشتر به مقاله تعریف استراتژي مراجعه کنید: - 52

http://alikhademoreza.ir/ ياستراتژ-فیتعر  



  61                       و استراتژي کسب و کار                کسب و کار /  3فصل  

 

  وکار کسبث) استراتژي 
  

گیري  گونه که در قسمت قبل بیان کردم، استراتژي به معنی استفاده از منابع محدود، با بهره همان

اي که بتوانیم براي خود مزیت رقابتی به  گونه وکار است، به هاي موجود در محیط کسب از فرصت

منظور موفقیت در  وکار خود برسیم. بنابراین به به تمایز در کسبوجود بیاوریم و از این طریق 

هاي صحیحی تعیین کنیم تا بتوانیم ابتدا بقاء و سپس توسعه خود را  وکار باید استراتژي کسب

 تضمین کنیم.

توانیم از  ها کدام هستند؟ و ما چه گونه می ترین آن وکار چه هستند؟ و مهم هاي کسب اما استراتژي

 وکار خود استفاده کنیم؟ کسب ها در آن

پردازان در زمینه مدیریت و مباحث استراتژیک است.  ترین نظریه یکی از بزرگ 53آقاي مایکل پورتر

وکارها قابل استفاده باشند.  توانند براي تمامی کسب برد که می نام می 54وي از سه استراتژي عمومی

ها استفاده  نیم از هر یک از این استراتژيتوا وکاري که داریم می هر کدام از ما به اقتضاي کسب

زمان استفاده نمود. این سه استراتژي عمومی  طور هم کنیم، البته نباید از هر سه استراتژي به

 عبارتند از:

 55تمایز ●

 56رهبري هزینه ●

 57تمرکز ●

  

 

                                                        
53 - Michael Porter 
54 - Generic Strategy 
55 - Differentiation  
56 - Cost Leadership 
57 - Focus 
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 تمایز  استراتژي اول : 
  

ما باید بتوانیم از طریق خلق  وکار است. ترین استراتژي در کسب توانم بگویم که ایجاد تمایز مهم می

هایی  وکار، خودمان را حفظ کرده و از رقبا جدا شویم. اما تمایز چیست و چه ویژگی تمایز در کسب

 دارد؟ بهتر است با مثالی آن را توضیح دهم:

از جنگ  آن ساله دارد. لیکن مفهوم 2500دانید مبحث استراتژي قدمتی بیش از  طور که می همان

هاي بسیاري بین  از حوزه نظامی وارد دنیاي تجارت شده است. در گذشته جنگ بعد به جهانی دوم

اي داشت که  افتاد. در این دوران هر شهر براي خود قلعه کشورها و شهرهاي مختلف اتفاق می

ها  توانست توسط آن از سرزمین خود دفاع کند. در زمان حمله دشمن، افراد به درون قلعه می

چندین دیوار حفاظتی در پیرامون  ها قلعه کردند. در بعضی مواقع شان دفاع میرفتند و از خود می

ها سربازانی براي دفاع حاضر بودند. وقتی که نیروهاي دشمن  خود داشتند و در هرکدام از این الیه

شدند. اگر قواي دشمن قوي بود، ممکن بود بتواند یکی از  کردند، با این دیوارها مواجه می حمله می

کردند،  هاي دفاعی را از بین ببرند و وارد شهر شود. اما بالفاصله افرادي که از آن شهر دفاع می الیه

کردند. اگر نیروي دشمن همچنان حمله  رفتند و از دیوار بعدي دفاع می تر می یک الیه عقب

 توانست دیوار بعدي، و بعدي را فتح کند تا به هسته و قلعه اصلی برسد. کرد، مجدداً می می

نهایت اگر  قلعه اصلی که ذخایر مختلف غذایی، نظامی و ثروت را در خود جاي داده بود توسط  در

افتاد. اما اگر  کرد و آن سرزمین به دست دشمن می شد، آن شهر سقوط می دشمن تسخیر می

شد و باز  توانست مقاومت کند، دشمن نهایتاً از ادامه حمله منصرف می همین دیوار آخر می

  کردند. سپس مردم از پشت دیوارها بیرون آمده و شهر را دوباره بازسازي می گشت. می
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باشد.  وکار نیز دنیاي جنگ است و آن جنگ، جنگ تسخیر اذهان مشتریان می دنیاي کسب

 بگیرند، قرار مشتریان ذهن جایگاه باالترین در خود کاريزمینه  کنند تا در وکارها تالش می کسب

 .بیافتد نظر مورد شرکت یاد مشخص، خدمات یا محصول یادآوري محض به مشتري کهبه طوری

تواند یک مزیت  وکار نیز داللت دارد. هر کدام از آن دیوارها می بنابراین مثال باال براي دنیاي کسب

کنند و از  هاي ما الگوبرداري می وکار ما باشد. در این مثال رقبایی که از مزیت براي کسب 58نسبی

کنند، مانند دشمنانی هستند که به دیوارهاي شهر حمله  وسعه بازار خود استفاده میها براي ت آن

 اند. کرده

توانند به راحتی از آن کپی بردارند و آن ویژگی یا  الوصول هستند و رقبا می ها سهل خیلی از ویژگی

 رود. از بین میبهتر از آن را به مشتریان خود ارائه دهند. دقیقاً مانند آن دیوارهایی که یکی یکی 

وکار است. اگر این دیوار آخر نیز سقوط کند،  کسب 59اما قلعه و مقر شهر اصلی همان مزیت رقابتی

ها  وکار ما توسط رقبا الگوبرداري شود و یا اینکه آن کند. اگر مزیت رقابتی کسب شهر سقوط می

دهد. اما در مقابل  ز دست میوکار ما در این رقابت جایگاه خود را ا مزیت بهتري را ارائه دهند، کسب

هاي  توانیم به میدان رقابت باز گردیم، ویژگی اگر توانستیم مزیت رقابتی خود را حفظ کنیم، می

جدیدي را براي محصوالت خود به وجود بیاوریم و دوباره به فعالیت خودمان با قدرت بیشتر ادامه 

 دهیم.

                                                        
58 - Relative Advantage 
59 - Competitive Advantage 
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وکار را مشخص کنم. اگر به یاد داشته  در کسب با این مثال قصد دارم جایگاه و اهمیت مزیت رقابتی

شود و  منجر به خلق مزیت رقابتی می در نهایتباشید در تعریف استراتژي بیان کردم که استراتژي 

 وکار شود. آن مزیت رقابتی نیز باید باعث ایجاد تمایز در کسب

ها  خود را در ذهن آنتري به مشتریان ارائه دهیم،  به این ترتیب هر چه مزایاي رقابتی ارزنده

 . کنیم تر می تر و برجسته متفاوت

شود.  امروزه شلوغی و هرج و مرج بسیاري در سطح جهان وجود دارد، اطالعات هر لحظه بیشتر می

ها  ها و برندهاي مختلفی وجود دارند و هر روز به آن یابند. مارك هاي انتخاب دائماً افزایش می گزینه

هاي گوناگون در هر حال مورد  هاي متنوعی دارند و از طریق رسانه غولیمش شود. مردم دل اضافه می

 تر شده است. هاي مختلف هستند. در نتیجه حواس و تمرکزشان بر روي امور مختلف کم تهاجم پیام

توانند یک  طور کلی در هر زمینه تنها می زمان به برندهاي مختلف فکر کنند. به توانند هم ها نمی آن

 60کنند. آقاي جک ترات ا به خاطر بسپارند، تا در مواقع مورد نیاز بتوانند از آن استفادهیا دو برند ر

ها مختلفی که انجام داده است  نویسنده و محقق بزرگ در زمینه بازاریابی است. او بر اساس آزمایش

بسپارد.  تواند نهایتاً هفت برند را به خاطر هاي مختلف می کند که یک فرد معمولی در حالت بیان می

درصد توجه و تمرکز اشخاص را به خود جلب  90هاي اول و دوم بیش از  طور عادي گزینه به

 وکار ما در ذهن مردم در جایگاه اول و دوم قرار بگیرد. کنند. در نتیجه بسیار مهم است که کسب می

یا خصوصیتی از اي  ها قرار بگیریم این است که در زمینه شود در این جایگاه تنها راهی که سبب می

وکارمان را متمایز کنیم. براي  کنند تا کسب میان رقبایمان متمایز شویم. اما چه مواردي کمک می

پاسخ به این سؤال ابتدا باید به مواردي اشاره کنم که برخالف تفکر اشتباه بسیاري از صاحبان 

  . وکار نیستند وکارها، عامل ایجاد تمایز در کسب کسب

  

 

                                                        
60 - Jack Trout 
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  ایجاد کننده تمایز نیستند؟ چه مواردي عامل
 

رسم، با  به این قسمت بحث می MBA هاي کالس ها وکارگاهجلسات مشاوره،زمانی که در 

شوم. چون این موارد عموماً با دانش موجود  دانشجویان روبرو میمخاطبان و  ذهنیهاي  چالش

براي  هاوکار کسبهاي  آیند. شاید به همین دلیل است که اغلب تالش وکار جور درنمی کسب

 شود. با شکست روبرو می شانبازاریابی محصوالت

کنند که براي متمایز شدن از رقبا حتماً باید محصوالت  کارآفرینان در ابتداي راه به اشتباه فکر می

تر ارائه دهند. این یک اشتباه بزرگ است. چرا که  و خدمات با کیفیت باالتر همراه با قیمت پائین

قرار  وکار را به ارتباط با بحث تمایز کسب امل عامل تمایز نیستند. حال عوامل بیهیچ کدام از این عو

 کنم: زیر معرفی می

 کیفیت  -1

وکارهاست.  وکار امري بدیهی است. کیفیت وظیفه کسب امروزه کیفیت کاال و خدمات در یک کسب

را که با شود. چ وکاري کیفیت نداشته باشد، خود به خود از چرخه فعالیت حذف می اگر کسب

ها به راحتی کیفیت  افزایش آگاهی مردم، سطح توقعات آنان نیز افزایش پیدا کرده است. آن

کنند و همچنین اگر از میزان کیفیت محصولی رضایت نداشته باشند آن را  محصوالت را مقایسه می

 دهند. هاي اینترنتی به دیگران اطالع می هاي مجازي و سایت به راحتی توسط شبکه

 مداري مشتري -2

مداري نیز  . مشتري"هدف ما جلب رضایت شماست!"ز است. نمایی براي تمای مداري شعار نخ مشتري

تواند عامل ایجاد تمایز باشد.  وکارها و امري بدهی است. بنابراین نمی مانند کیفیت وظیفه کسب

شته قدر بدیهی است که وجود سرویس بهداشتی در رستوران. اگر وجود دا مداري همان مشتري

  تواند عامل ایجاد نارضایتی گردد. کند، اما اگر نباشد واقعاً می باشد نظر را به خود جلب نمی
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 هاي بازاریابی خالقیت در کمپین -3

در گذشته کافی بود که یک شرکت، موسیقی یا آهنگی خاص را براي تبلیغات خود استفاده کند، یا 

 ها بیافتد.  ها بر سر زبان ها و ماه به راحتی تا هفتهبر داشته باشد تا  اش طنز خاصی در پیام تبلیغاتی

ها روزانه از  دانید که امروز دیگر این چنین نیست. مردم دیگر توجهی به این مسائل ندارند. آن می

گیرند. بنابراین این  هاي تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی متنوعی قرار می هاي مختلف مورد بمباران پیام راه

 براي خلق تمایز از دست داده است.کار نیز اثر خود را 

فرد تحت تأثیر قرار بگیرد و از محصول مورد نظر استفاده  حتی اگر کسی با پیام تبلیغاتی منحصربه

هاي مورد اشاره در آن تبلیغ را نداشته باشد، آن تبلیغ اثر  کند، در صورتی که آن محصول ویژگی

  معکوس خواهد داشت.

 قیمت پائین -4

قیمت پائین در محصوالت رؤیایی بیش نیست (البته این موضوع با استراتژي  ئهاز طریق اراتمایز 

وکارهاي کوچک نباید براي  کنم متفاوت است). کسب رهبري هزینه که جلوتر به آن اشاره می

را بر روي قیمت متمرکز کنند. اگر این کار را انجام دهند چراغ سبزي تمام توان خود متمایز شدن 

دهند. طبیعتاً رقباي  تر خود براي آغاز یک جنگ قیمت نشان می ر و قدیمیت به رقیبان بزرگ

تواند به  توانند در این جنگ پیروز شوند و این پیروزي می هاي بیشتري دارند و می تر توانایی قدیمی

وکارها ضرر  ها تمام کسب توانم بگویم در جنگ قیمت وکار جدید باشد. می معنی نابودي کسب

 اي ممکن نباید این بازي را راه انداخت.کنند و تا ج می

کنند مشتریان وفاداري  هاي پائین به شما مراجعه می از طرف دیگر مشتریانی که به موجب قیمت

راحتی ترکتان  دهد به تر از شما ارائه می ها در صورت پیدا کردن جایی که خدمات ارزان نیستند. آن

 کنند. می

ها به دنبال  خرند. آن ردم کاالها را فقط براي خود آن کاال نمیاز این گذشته در بسیاري از موارد م

ها این احساسات شامل احساس متفاوت  کسب احساساتی از خرید آن کاال هستند. خیلی وقت
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طور عمومی این احساسات با  روز بودن، تمیز بودن، زیبا بودن و ... است. به بودن، خاص بودن، به

توان گفت که در بسیاري از موارد مردم عالقه دارند که  . بنابراین میارزان بودن در تضاد قرار دارند

 بهاي بیشتري را براي کاالیی خاص بپردازند تا این احساسات را نیز در کنار آن دریافت کنند.

 گستردگی بیش از حد -5

ین برنده تواند عامل از ب ارتباط با یکدیگر ارائه دهیم، این کار می اگر ما محصوالت بسیار متنوع و بی

خرید، بلکه به  هایی مانند رفاه نمی تمایز باشد. یقیناً شما کت و شلوار خود را از فروشگاه

کنید. ارائه محصوالت  دهند مراجعه می صورت تخصصی کت و شلوار ارائه می هایی که به فروشگاه

ثر منفی شدیدي بر تواند ا ارتباط با یکدیگر در یک مکان (و بدون ایده متمایز کننده) می متنوع و بی

  وکار بگذارد. تمایز کلی کسب

  تواند اعمال شود؟ تمایز در کجا می
 

تواند در کاالها، خدمات، نیروي انسانی، برند، قیمت، روش ترویج و عرضه محصوالتمان و  تمایز می

هاي ترین معیار بسیاري از موارد دیگر اعمال شود. اما عالوه بر موارد گفته شده، اگر بخواهم به مهم

 :  قرار زیر خواهند بود به ،وکار اشاره کنم کسبسطح استراتژي تمایز در 

 اولین بودن -1

ترین عامل ایجاد کننده تمایز است. مردم  وکار مهم اي از کسب بدون شک اولین بودن در هر حوزه

که کنند. در نتیجه دوست دارند اطالعاتی را  ذهن درگیري دارند و عمالً از تغییرات استقبال نمی

دارند به همان شکل گذشته حفظ کنند. مردم فقط برندي را که در ذهنشان اول است قبول دارند، 

چرا که قبول برندهاي دیگر به جاي برند اول، نیازمند تغییرات در ذهن و افکارشان است و این 

 موضوع برایشان سخت است.

شوند. اگر اولین باشیم به احتمال  ها شناخته می ترین عنوان اصلی ها همیشه به از طرف دیگر اولین

 بسیار زیاد در ذهن مردم خواه نا خواه بهترین هم خواهیم بود.
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ممکن است از خود بپرسید در چه چیزي اولین باشیم؟ تمام چیزهایی که باید کشف یا اختراع 

 بیاورم؟توانم براي اولین بار به وجود  اند. حاال من چه چیزي را می شده تا االن به وجود آمده می

اگر به خاطر داشته باشید، در تعریف کارآفرینی از نوآوري نام بردم. منظور از نوآوري نیز هرگونه 

بینیم که الزم نیست حتماً چیزي را  وکار است. بنابراین می تغییر جدید در هرکدام از اجزاي کسب

تواند مدل  وکار می بترین تغییرات در اجزاي کس اي اولین باشیم. کوچک اختراع کنیم تا در حوزه

هاي  اي اولین شویم. مثال وکار را به وجود بیاورد و باعث شود تا ما در حوزه جدیدي از کسب

 متعددي در این زمینه وجود دارد:

بستنی آیس پک را به یاد بیاورید. آیا این مشابه اختراع شاتل فضایی بود؟! خیر. همان بستی 

شد. نوتالبارها که امروزه خیلی زیاد شدند  اي جدید ارائه می هگون معمولی با کمی تغییرات بود که به

اي  ها هم از ترکیب جدید چند محصولی که قبالً وجود داشتند هستند. چاي کیسه چطور؟ آن

گوش باشد اختراعی بس عجیب  هاي آن سه اي که بسته هاست که وجود دارد، اما چاي کیسه سال

کند ما در حوزه یا طبقه خاصی از  دارد که کمک میاست! بسیاري از این موارد ساده وجود 

ها و بسترهاي مجازي،  محصوالت و خدمات اولین باشیم. عالوه بر این موارد، استفاده از پلتفرم

 61هاي آبی گذارد تا بتوانیم با چاالکی بیشتر، اقیانوس قدرت و سرعت بیشتري در اختیار ما می

 یم.وکار را به وجود آور هاي جدید کسب حوزه

تواند کمک کند برند ما به یک نام عام تبدیل شود. شما  قدر مهم است که حتی می اولین بودن آن

اید که مانند تاید، کلینکس، دیوترم به نام عام کل محصوالت  تاکنون نام برندهاي مختلفی را شنیده

اینترنت شده اند. یا مثالً گوگل که تبدیل به فعلی به معنی جستجو کردن در  مشابه تبدیل شده

                                                        
شده که رقیبان زیادي  جاي تمرکز بر رقابت در بازارهایی شناخته استراتژي اقیانوس آبی، به این معنی است که به - 61

وکار باشیم که ناشناخته است. بدین ترتیب  در کسبدر آن حضور دارند، به دنبال پیدا کردن فضاهاي جدیدي 
در فصل رقابت در  عنوان اولین معرفی کرده و قوانین بازار را تعیین کنیم. ها خود را به توانیم در آن حوزه سادگی می به

 مورد این استراتژي توضحیاتی ارائه دادم.
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خواهم  گوید می کس نمی هم پلتفرم آنالین درخواست تاکسی است. هیچ است. نمونه داخلی آن

  بگیرم. 62خواهم اسنپ گویند می جاي آن می صورت آنالین تاکسی درخواست دهم، به به

نام محصول نیستند، بلکه نام برندهایی هستند که آن  فقط ها کنید این طور که مشاهده می همان

ها وارد بازار شد و سبب شد که با همان نام هم  صول یا خدمت مشخص اولین بار توسط آنمح

وکار  تواند بهترین اتفاقی باشد که براي یک کسب شناخته شوند. تبدیل شدن به یک نام عام می

 افتد. اتفاق می

 مالکیت یک خصوصیت ویژه -2

صوصیت مشخص را به دست مالکیت یک خبتوانیم عامل مهم بعدي براي تمایز این است که 

 وکار کسبو  زمان یاد محصول د، هماافت که اگر کسی یاد آن خصوصیت ویژه بیاوریم. به این معنی 

 ما نیز بیافتد.

و خصوصیات مختلفی داشته باشد.  63ها؛ مزایا تواند ویژگی هر محصول میخصوصیت یعنی چه؟ 

توانیم و نباید روي همه  ما نمی خصوصیت یک تصویر ذهنی از محصول ما در ذهن مشتریان است.

ها را به مردم نشان دهیم. بلکه باید  گذاري کنیم تا آن هاي محصوالتمان سرمایه خصوصیات و ویژگی

 ترین خصوصیت را انتخاب و آن را از آنِ خود کنیم. بندي کرده، مهم اولویت

گذاري کنیم که   مان را طوري هدف توانیم و نباید برنامه بازاریابی وقت نمی همچنین هیچ

شود منابع خود را از دست  ها وام بگیریم. این کار فقط باعث می خصوصیات کاالي رقبایمان را از آن

 داده و جایگاه رقیبمان را به عنوان مالک آن خصوصیت تقویت کنیم. 

فرض کنید ما و رقیبمان، یک محصول یا خدمت مشابهی ارائه کنیم. اگر شرکت رقیب بر سرعت 

تر هستیم. حتی اگر  ها سریع ترین کار این است که ما ادعا کنیم از آن رکز داشته باشد، اشتباهکار تم

طور باشد نباید بر روي این خصوصیت تمرکز کرد. چرا که با این کار آب بیشتري بر آسیاب  این

                                                        
  است. اسنپ نام شرکت درخواست آنالین سرویس تاکسی دربست در تهران - 62
 را مطالعه کنید: "ویژگی یا مزیت، مسئله این است"براي مطالعه بیشتر لطفاً مقاله  - 63

http://alikhademoreza.ir/ رقابتی- مزیت- محصول-ویژگی- محصول- مزیت  



   ناکارآفرینی / موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهرجعبه ابزار          70

 

ابل جاي آن باید یک خصوصیت دیگر محصول را برجسته کنیم، مثالً دوام یا ق ایم. به رقیب ریخته

 اطمینان بودن، و با برنامه بازاریابی منسجم مالیکت آن خصوصیات در اذهان مردم براي خود کنیم.

ترین خصوصیت  ها ادعا دارد امنیت اصلی برندهاي متعددي از اتومبیل وجود دارند، اما یکی از آن

هاي  د. همه اتومبیلها را ندارد؟ البته که دار هاي بقیه اتومبیل من است، ولوو. اما آیا ولوو ویژگی

ترین و بارزترین خصوصیتی که دارند  امروزي کم و بیش شبیه هم هستند. اما هرکدام به روي اصلی

 کنند. دهند و آن را تبدیل به خصوصیت برند خود می مانور می

 رهبري در بازار -3

در حوزه شود رهبر بودن در یک بازار مشخص است. اگر رهبري بازار  عامل بعدي که باعث تمایز می

کاري خود را در دست داشته باشیم، خواه ناخواه متمایز خواهیم بود. رهبري بازار یعنی سهم بزرگی 

آوري، بیشترین  تواند سهم در فروش، سهم در فن را در بازار در اختیار داشته باشیم. این سهم می

 سهم از اندازه بازار، پیشرو بودن، نوآوري همیشگی و یا موارد دیگر باشد.

 کنیم. عنوان یک پیشرو و اولین در بازار مشخص می بدین ترتیب خودمان را به

 تکیه بر میراث -4

ند میراث شخصی یا اتو وکار است. این میراث می عامل بعدي ایجاد کننده تمایز، میراث کسب

تواند  اي و محلی باشد. تکیه بر میراث ارزشمند می خانوادگی و یا میراث جغرافیایی ملی، منطقه

 شدت متمایز کند. وکار ما را به بکس

توانند با داشتن یکسري خصوصیات مشخص و  عنوان مثال در بحث جغرافیایی، کشورها می به

عنوان یک کشور صنعتی موفق و درجه  دار، محصوالت خود را متمایز نمایند. ما آلمان را به معنی

شناسیم. کشور  و جهانگردي میعنوان کشوري در زمینه موسیقی  شناسیم، یا فرانسه را به یک می

شود، کشور برزیل را با  عنوان کشوري در زمینه مد و طراحی لباس شناخته می ایتالیا در ذهن ما به

 .همینطور سایر کشورهااوري پیشرفته و شناسیم، ژاپن را با فن می فوتبال
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ث مختلفی را براي هاي و میرا توانند ویژگی در کشور ما نیز مناطق جغرافیایی گوناگون هرکدام می

افتید؟ گز؟ انار؟ شیشلیک؟ شیرینی؟  وکارها ارائه دهند. با شنیدن نام سوهان یاد کجا می کسب

 گردشگري؟ عسل؟ و ...

وکاري را آغاز کنیم و  توانیم با استفاده از میراث آن منطقه کسب اي که قرار داریم می در هر منطقه

خود در بازارهاي جدید مزیت رقابتی و تمایز به وجود با انتقال محصوالتمان به نقاط دیگر، براي 

 بیاوریم. البته مواظب باشید اشتباهاً زیره را به کرمان نبرید!

موجب برخورداري از تجربه بلندمدت بسیار  وکارهاي خانوادگی به در بسیار از موارد کسبهمچنین 

ر حال حاضر مدیریت یا ها د وکارهایی که نسل چندم آن مورد اعتماد و متمایز هستند. کسب

وکارهاي هوشمند با دانستن این نکته، در  باشند. برخی از کسب شرکت را دارا می مالکیت

 کنند. وکارشان تکیه می تبلیغاتشان بر نسل چندم بودن کسب

کند و آن برند را با شخصیت خودش  در مورد میراث شخصیتی نیز فردي برندي را تأسیس می

اشاره  64هاي سوخاري کنتاکی مرغ مبدع زتوانم به سرهنگ ساندر مثال می عنوان زند. به پیوند می

 هاي مختلفی وجود دارند، همانند پشمک حاج عبداهللا. کنم. در کشور خودمان نیز نمونه

 تمایز در نحوه ساخت محصول -5

ي ها هاي یا فرمول وکارها، ادعاي استفاده از روش ترین راهبردهاي خلق تمایز در کسب یکی از جالب

تواند کنجکاوي مردم را بر بیانگیزد و باعث شود نام  جادویی در ساخت محصوالت است. این کار می

کند دستور  عنوان مثال رستورانی که ادعا می ها بیافتد. به وکار شما مسري شده و بر سر زبان کسب

صوص خود سرارآمیز مخهاي پیچیده و ا اي با ترکیب هاي خوشمزه پخت ویژه و مخفی دارد یا سس

  کند. درست می

وکا در گاوصندوق گوید فرمول اصلی ک حتی شرکت کوکاکوال نیز همچنین ادعایی دارد که می

محفوظ است و در آنِ واحد فقط هفت نفر در دنیا به آن ایالت جورجیا النتا محکمی در شهر آت

                                                        
64 - Kentucky Fried Chicken - KFC 
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وي از این  ها فوت کند، آن وقت است که شخص دیگري به جاي دسترسی دارند. اگر شخصی از آن

 شود. فرمول آگاه می

توانند با آشکارسازي  وکارها می کاري، کسب از طرف دیگر درست برخالف موضوع باال یعنی پنهان

هاي زیادي وجود دارد.  نحوه ساخت محصوالت خود تمایز ایجاد کنند. براي این موضوع هم مثال

یا حتی به خود مشتریان اجازه  کنند هایی که غذاهاي خود را در جلو مشتري آماده می رستوران

رسانی گسترده نحوه ساخت  هاي بزرگ با اطالع دهند غذاهایشان را درست کنند. یا اینکه شرکت می

  رسانند. محصوالت خود را به آگاهی مردم می

ها از دست استفاده  کند که در فرآیند تولید نان شرکت نان داخلی در تبلیغ تلویزیونی ادعا می

هاي نان صنعتی از دست  معلوم است که در مراحل تولید نان در تمام کارخانهشود. خوب  نمی

اي نیست. اما شرکت مذکور با بیان این موضوع (که در  این موضوع چیز پیچیده !شود استفاده نمی

 کند. هاي رقیب نیز مشابه است) براي خود در ذهن مردم تمایز ایجاد می میان تمام شرکت

اي تولید  توانند براي محصوالت کارخانه وارد محصوالت تولیدي دستی میهمچنین در بسیار از م

هاي  ماشین تمایز و برتري داشته باشند. مانند قالی دستی در مقابل قالی ماشینی، جواهرسازي

فرض بسیاري از مردم این است که کار دست توسط اساتید باسابقه انجام  دستی، و ... . پیش

اي دستی در تعداد کمتري تولیدشده و انحصاري هستند. بنابراین این شود، از طرف دیگر کاره می

 تواند عوامل قدرتمندي براي تمایز ایجاد کنند.  موارد خود می

 جدیدترین بودن -6

موضوع جدیدترین بودن با موضوع اولین بودن متفاوت است. در عامل اولین بودن، منظور ایجاد 

اي که قبل از آن نمونه مشابه وجود نداشته  گونه ست، بهطبقه جدیدي از محصوالت براي اولین بار ا

ي جدیدتر طبقه محصوالت قبلی ها ها و ویرایش ها، مدل است. اما در مورد جدید بودن منظور نسخه

  است.
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هاي زارا، ارزان بودن و  شرکت زارا، یک شرکت تولید لباس است. از مهمترین نقاط تمایز و ارزش

هاي دیگر، استفاده  هاي مد شرکت برداري از نمونه سیار از موارد با کپی. زارا در ب65جدید بودن است

دارد و از  هاي خود را پائین نگه می از طراحان شناخته نشده و دانشجویان و ... از یک طرف هزینه

تر از رقیبان به بازار ارائه  هاي بسیار کوتاه هاي جدید را در زمان کند تا مدل طرف دیگر تالش می

هاي بسیار جدیدي براي ارائه به مشتریانی که حتی هر هفته به آن سر  نتیجه همیشه مدل دهد. در

 .66زنند دارد می

البته جدید بودن باید با فاصله منطقی از بازار و مردم باشد، چرا که اگر نوآوري بسیاري بدیع باشد 

هاي مالی  وکار دچار ضربه کسبزند. در نتیجه  تواند با آن ارتباط برقرار کند و آن را پس می بازار نمی

هاي انقالبی که بعضاً تا  وريآاین موارد در دنیا وجود دارد. فنهاي بسیاري از  شود. نمونه شدید می

گیر شوند در قالب محصوالت تولید شده بودند. اما در آن زمان بازار  سال قبل از زمانی که همه 20

هاي بعدي  شکست مواجه شدند تا دوباره در زمان ها را نداشته است، بنابراین با ظرفیت پذیرش آن

 توان به ویدئو، مایکروویو و ... اشاره کرد. هاي آن می مجدداً امتحان شده و وارد بازار بشوند. از نمونه

 چشمگیر بودن -7

گیر بودن با تعداد دفعات دیده شدن رابطه کامالً مستقیم دارد. باید سعی کنیم در هر جاي  چشم

مشتریان و بازار هدف احتمالی خود نشان دهیم. البته امروزه با بستر فضاي  ممکن خود را به

تر شده است.  تر و ارزان هاي اجتماعی این کار بسیار آسان هاي اینترنتی و شبکه مجازي، سایت

 ها استفاده کنیم تا بیشترین دفعات برخورد با مشتري اتفاق بیافتد. بنابراین باید از آن

سویه میان ما و مشتریان حاصل شود. به  عالوه بر دیده شدن، امکان تعامل دو باید کاري کنیم که

کند  شوند و این موضوع کمک می وکارمان درگیر می این ترتیب مشتریان هرچه بیشتر با ما و کسب

ها در جایگاه باالتري قرار داشته باشیم. اصطالحاً به این راهبرد، راهبرد بازاریابی  تا در ذهن آن

                                                        
حصوالت چندین واسطه اضافی طور به نظر نرسد، چراکه از تولید تا مصرف م البته ممکن است در کشور ما این - 65

 وجود دارد.
 .است Fast Fashion وکار به نام مد سریع یا به این ترتیب زارا مبدع مدل جدیدي از کسب - 66
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هایی که با استفاده از استراتژي بازاریابی  دهد شرکت . تحقیقات نشان می67شود گفته می هرکاره

داري و ارتقاء مشتریان خود موفق  % در نگه89هرکاره با مشتریان و مخاطبان خود در ارتباطند، تا 

 هستند.

ن براي شود. باید بتوانیم از هر فضاي ممک البته چشمگیر بودن فقط به فضاي مجازي محدود نمی

وکارمان استفاده کنیم. بسیاري از این فضاها بسیار بدیهی و دم دست هستند.  نشان دادن کسب

 بندي محصوالت، کارت ویزیت، لیست قیمت محصوالت و ... . مانند فاکتور فروش، بسته

گیر بودن گرفتن تأیید از افراد سرشناس است. گرفتن تأیید یک  راهکار موفق دیگر براي چشم

پزشکی از انجمن پزشکان، گرفتن تأیید یک کتاب از یک استاد برجسته. حتی استفاده از محصول 

 گیر شدن هر چه بیشتر باشد. تواند موجب چشم وکار می حضور اشخاص معروف در فضاي کسب

همه این موارد نیازمند استراتژي و برنامه منسجم روابط عمومی است که امروزه باید با جدیت هر 

آمیز  طرفه با شعارهاي اغراق ال شود. دنیاي امروز دیگر جایی براي تبلیغات سنتی یکچه بیشتر دنب

نیست. بلکه بهترین راهبرد، تعامل سازنده دوسویه با مشتریان است. این موضوع در قالب استراتژي 

ویژه  وکارها به تواند یک عامل مهم متمایزکننده کسب شود و می وکارها مطرح می محتوا براي کسب

 .68ارآفرینان باشدک

 تخصصی بودن -8

وکارهایی که در یک بازار  وکارهاست. کسب تخصص یکی از بهترین عوامل متمایزکننده کسب

دهند بسیار مورد اعتماد هستند.  کنند و به آن بازار خدمات اختصاصی ارائه می تخصصی فعالیت می

تواند همان تمایز  ص میخالف عامل گستردگی مبهم که از بین برنده تمایز است، تخص درست بر

وکارهاست.  باشد. تخصص در بسیاري از بازارها معیار اول مشتریان براي استفاده از خدمات کسب

                                                        
67 - Omni Channel Marketing 

وکارهاي امروزي است. براي مطالعه بیشتر  پاشنه آشیل موفقیت کسب Content Strategyاستراتژي محتوا یا  - 68
 زیر مراجعه کنید:به مقاله 

http://alikhademoreza.ir/ محتوا- تولید-استراتژي-محتوا-استراتژي  
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هاي  مد و لباس، فروشگاهاي، فنی مهندسی،  خصوص در بسیاري از بازارهاي خدماتی، مشاوره به

 ورانه و ... . آلوازم فن

 

نیز وجود دارند که در سطح محصوالت جاي دارند و نه  البته بسیاري از عوامل متمایزکننده دیگر

 ها را نام ببرم: ترین آن توانم مهم وکار. می در سطح استراتژي کسب

سازي محصول، دوام، کیفیت تطابق با آنچه وعده  هاي خاص، قابلیت شخصی شکل ظاهري، ویژگی

ولت استفاده، سهولت دهی، سه داده شده است، قابل اطمینان بودن، سبک و مدل، سهولت سفارش

نصب، آموزش مشتري، مشاوره مشتري، برخورد کارکنان، خدمات پس از فروش، تصویر، سمبل، 

  دهی توزیع و ...  هاي ویژه، سطح پوشش آهنگ، تخفیف

 رهبري هزینه استراتژي دوم :  
  

هدف از استراتژي رهبري در هزینه، خلق مزیت رقابتی از طریق تولید محصوالت و خدمات با 

شود تولید در حجم زیاد و با قیمت  کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا است. بنابراین پیشنهاد می

نامند. در  می 69جویی ناشی آر مقیاس ها اقتصاد مقیاس یا صرفه کم صورت بگیرد که اصطالحاً آن

هر شده  کند که بهاي تمام این استراتژي شرکت اقدام به تولید و عرضه محصوالت استاندارد می

 واحد براي مشتري کاهش یابد. 

قیمت  اي مک دونالد، عمالً استراتژي خود بر ارائه غذاهاي ارزان هاي زنجیره عنوان مثال رستوران به

ها مک دونالد ثابت کرده است که این ارزانی به دلیل کیفیت  متمرکز کرده است. اما در طول دهه

 پائین نیست.

اي همواره  هاي زنجیره وکار فروشگاه ري در هزینه، مدل کسبحالت دیگر استفاده از استراتژي رهب

ها با انتخاب یکسري برند تجاري قدرتمند در هر رده محصول و با حذف  تخفیف است. این فروشگاه

                                                        
69 - Economy of Scale 
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هاي گوناگون، محصوالت با کیفیت با قیمت نهایی کمتر از قیمت درج شده روي کاال ارائه  واسطه

ي هایپرمی، هایپراستار، افق کورش و بسیار از موارد دیگر این ا هاي زنجیره کنند. فروشگاه می

 اند. استراتژي را در پیش گرفته

ها محصوالت تولیدي خود را به این شیوه  هاست. آن وکار آن توجه داشته باشید این مدل کسب

وشگاه اي از برندهاي قدرتمند کنار یکدیگر، برند فر ها با ترکیب مجموعه فروشند. این فروشگاه نمی

اي وارد  ها صدمه وکار آن تنها به اعتبار کسب ها نه . بنابراین این تخفیف70کنند خود را قوي می

 شود. کند بلکه موجب قدرتمند شدنشان می نمی

وکارهاي  طور که مستحضر هستید، استفاده از استراتژي رهبري در هزینه مخصوص کسب همان

ه تأمین خود، با حفظ سود عملیاتی مناسب، قیمت سازي زنجیر توانند با بهینه بزرگ است که می

شود که یک کارآفرین در ابتداي راه بخواهد از  شده را کاهش دهند. بنابراین هرگز توصیه نمی تمام

این استراتژي استفاده کند، چرا که شخص کارآفرین در ابتداي راه نیازمند جریان نقدینگی همراه 

گذاري کند و باعث رشد آن  وکار خود سرمایه ضروري کسب هاي با سود است تا بتواند در فعالیت

 شود. بشود. در غیر این صورت خود به دست خود و با انتخاب استراتژي نادرست نابود می

 تمرکز استراتژي سوم :  
 

نفع "کند که  گیري می گونه نتیجه هاي خود در قرن نوزدهم میالدي، این ، در نوشته71دیوید ریکاردو

ن است که به تخصصی شدن در تولید و ارائه کاالها و خدماتی بپردازد که در آن هر کشوري در ای

بهترین است و با مبادله مازاد آن با کشورهاي دیگر، نیاز خود به کاالها و خدمات دیگر را تأمین 

نوعی فقر را در میان مردم خود گسترش  کنند خودکفا باشند درواقع به کند. مللی که سعی می

ها بهترین نیستند، آن کاال را با قیمتی باالتر از  ا که با تولید کاالهایی که در تولید آندهند، چر می

فروشند، در حالی که  توانستند ارائه دهند به مردم خود می قیمتی که کشورهاي دیگر می
                                                        

70 - Integrated Branding 
71 - David Ricardo .  اقتصاددان انگلیسی و از تأثیرگذارترین اقتصاددانان کالسیک است   
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 اند، نهایت ها بهترین شان براي تولید کاالهایی که در تولید آنتوانستند با آزاد گذاشتن مردم می

 "وري و سود را از آن ایشان سازند. بهره

توانند با  وکارها می وکارها نیز به کار برد. اشخاص و کسب توان براي کسب استدالل ریکاردو، را می

هاي خاص خود (کاال یا خدمات) و مبادله آن با دیگر کاالها مصرف خود  تخصصی شدن در فعالیت

 را بیشتر کنند.

جز نابودي ندارد.  اي به وکارها نتیجه در کسب "مه کس بودنهمه چیز براي ه"امروزه نیز 

هاي تولیدي،  وکارها به دلیل محدودیت در منابع، گستردگی نیازهاي مردم، محدودیت کسب

ها قسمتی از  رسانی کنند. به این ترتیب آن هاي بازار خدمت توانند به تمامی بخش بازاریابی و ... نمی

کنند خود را از  ها سعی می ا تمرکز بر ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز آنکنند و ب بازار را انتخاب می

 رقبایشان متمایز کنند.

گوید چه  طور کلی ماهیت استراتژي با تمرکز همراه است. استراتژي به همان اندازه که می به

تراتژي تنها خود یک اس گوید چه کارهایی را نباید انجام دهیم. تمرکز نه کارهایی انجام دهیم، می

 هاي دیگر نیز هست. است، بلکه کلید موفقیت استراتژي

زمان  مدت 72وکار براي موفقیت شخصی نیز بسیار مهم است. آقاي وارِن بافت تمرکز عالوه بر کسب

دانند که تنها بر حوزه  زیادي ثروتمندترین مرد دنیا بوده است. ایشان راز موفقیتشان را این نکته می

دهند. ایشان به دلیل همان  کنند و خارج از آن کاري را انجام نمی تمرکز میموفقیت و برتري خود 

عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان  مدت که داشته است توانسته به تمرکزي که در طوالنی

 شناخته شود.

ها و کاربردهاي ها، روشمفاهیم، استراتژيدر فصل بعدي توضیحات جامع و کاربردي در مورد 

  دهم.ارائه می وکار کسببی نوین در بازاریا

    

                                                        
72 - Warren Buffett 


