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 ای از نویسنده مقدمه

های اجتماعی خود  رویم و هر وقت شبکه کنیم، به هر همایشی می را چک می هر روز صبح که ایمیل خود

 بازاریابی و فروش است.حوزه مربوط به  کنیم مشاهده میکه  ای آموزشی های ترین اطالعیه یم، بیشبین را می

انگیزشی و  دیگری اصرار دارد با یک سخنرانیِ و کند میای را به درستی عرضه  یکی اصول تبلیغات حرفه

شود! چرا؟ چون  وکارها گرم نمی شود. این وسط اما آبی برای کسب بازی، فروش شما صد برابر می ورق

کیفیت و تاریخ گذشته  چه چیز را باید فروخت؟ همین محصوالت بی که دهد پاسخ نمیبه این سؤال کسی 

 را؟  زده را؟ همین تولیدات وصله

وکار، فرآیند بازاریابی، پیش از زمان خلق ایده یک محصول  ها در عصرِ جدید کسب بر خالف تصور خیلی

شود. در این کتاب خواهیم دید که محصوالت ناب به دلیل فرآیند متفاوتی که برای خلق شدن طی  آغاز می

زاریابی که کارشان را پیش از تولید کشند. متخصصان با دوش می رکنند، بخش اعظمی از بار بازاریابی را ب می

 اند. از ارزش افتاده واقعا کنند آغاز نمی

ها و  ها، کارگاه ها، سخنرانی وکارها، پروژه سال مطالعه، تحقیق و حضور جدی در کسب 10این کتاب حاصل 

از جنوب شرقی آسیا تا غرب خاورمیانه، از آسیای میانه تا جنوب خلیج فارس است.  MBAهای  دوره

توانیم محصولی عالی با قابلیت  آیا می ؛ای هستند که یک دغدغه جدی دارند ها کشورهای توسعه یافته این

 کند با زبانی ساده و شیوا به این سؤال پاسخی جدی بدهد. عرضه جهانی بسازیم؟ کتاب تالش می

خواهید دید که خلق محصول است و نه بازاریابی آن. اما در خالل سفر باشکوهمان  خصوص این کتاب در

های کامال متفاوتی داشته باشند. در این کتاب شما با فرآیند مدرن  چرا رهبران عصرِ جدید باید توانمندی

شوید. محصوالتی که پیش از تولد به بازاریابی و فروش خود  خلق محصوالت عالی برای مردم دنیا آشنا می

 کنند. کمک می
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ای، تقویت رسانهوای چنداست که با محت ایهای عملیارگاههای درسی و کاین کتاب عمال محتوای کالس

لینک دانلود محتوای کمکی در هر  ؛روی گوشی خود نصب کنید QR Codeپ اسکن اشده است. یک 

 از طریق این لینک قابل دسترس است. ،قسمت

را شکل ها در کنار هم یک پروژه کامل همچنین در پایان هر فصل یک پروژه وجود دارد. این پروژه

 کنم یک خواننده صرف نباشید و در فرآیند کتاب مشارکت جدی داشته باشید.دهند. پیشنهاد میمی

ورامرالهی، خصوصا خانم مهندس مرضیه پ «آکادمی مجازی ایرانیان»از تمام همکاران، اساتید و دانشجویان 

کنم که  الرضا تشکر می خادمنه نظرپور و آقای مهندس علی نیا، خانم مهندس سما آقای دکتر محمد رفیعی

سوئد و دفاتر  eLearnEverدند. از مرکز کراین موضوع را برای من فراهم  در خصوص فرصت بحث

های چالشی در مناطق مختلف جهان سپاسگزارم. از محمدرضا  ای آن برای فراهم کردن فرصت منطقه

د و همسر هنرمندم مرضیه کرتاب ام که به هر ترفندی مرا مجبور به تکمیل ک العاده رضائی، دوست فوق

 کنم. را با من برای ویرایش فشرده کتاب همراهی کرد بسیار قدردانی می 96نوروزی که کل تعطیالت نوروز 

 محمد آکوچکیان

 1396 تابستان -اصفهان 
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 : دروازه اصلی1فصل 

 خیزد. )مالکوم گلدول( میبینی و قدرتمند بر های قابل پیش از شرایط و فرصتای  از مجموعه نیست؛ موفقیت یک اتفاق

 

 

 

 یم؟هست جا چرا این

العاده یکی بدانیم، این کتاب شباهت زیادی به کتاب  اگر خلق یک محصول عالی را با پخت یک غذای فوق

 دارد.« آشپزیِ چهار فصل»

ها را به  شرکتای قابل ستایش است که  خلق محصول عالی به معنای ساخت وسیله»گوید:  استیو جابز می

العاده خود را با صحبت در خصوص مفاهیمی آغاز  خواهم سفر فوق می«. رساند باالترین جایگاه و مقام می

ها داشته باشیم. این  ها احتیاج خواهیم داشت و الزم است درک مشترکی از آن کنم که در تمام مسیر به آن

ای از  وکار و مجموعه بازاریابی، رهبری کسب کتاب ترکیبی است از مفاهیم و نتایج مدیریت استراتژیک، 

پردازم و  قدر کفایت به این مفاهیم می وکار. من در این کتاب به های کاربردیِ کسب ها در دانش  چارچوب

 کنم. ها می تر در هر یک از آن البته شما را دعوت به مطالعه عمیق

و سازمانشان را با هدف کسب توانایی کنند ساختار ذهنی خود  این کتاب برای کسانی است که تالش می

المللی با کیفیت عالی تغییر دهند. ایده اصلی این کتاب در زمان ارائهه    تولید یک محصول در سطح بین

آیا »پرسیدند:  کنندگان همواره می ها در شهرها و کشورهای مختلف شکل گرفت. شرکت سمینارها و کارگاه

 «العاده جهانی را داریم یا نه؟ وان خلق یک محصول خارقما شهروندانِ کشورهای در حال توسعه، ت
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ها، تجربیات و منابع انسانی کارآمد دسترسی  ها، فناوری ای از دانش یافته به مجموعه صنایع کشورهای توسعه

کنیم که با وجود دارا بودن منابع وسیع زیرزمینی و  دارند ولی ما در کشورهای در حال توسعه زندگی می

 ها در راستای خلق چنین محصوالتی وجود ندارد.  انسانی بالقوه، توان الزم برای ترکیب تمام اینهای  سرمایه

اند.  نیافته اغلب در ادعاهای خود صادق نبوده ترین تولیدکنندگان کشورهای توسعه حتی برخی از بزرگ

نهاتوان   های خودروسازی ما همواره از ساخت یک خودروی ملی با کیفیت مناسب ترین شرکت بزرگ

های بسیار نازل به فهروش   خورد یا با قیمت ها از کشورهای همسایه برگشت می اند. محصوالت آن بوده

 رسد.  می

یافتگی، نیازمند تأمین منابع باالی  این در شرایطی است که کشورهایی مثل ما برای حرکت به سمت توسعه

باورند که مشکالت اقتصادی امروز ایران نظران اقتصادی بر این  مالی از کشورهای خارجی هستند. صاحب

اشتغال( را نه با تزریق پول نقد به بازار و نه با چاپ پول بدون پشتوانه، بلکه فقط  -تورم  -)زنجیره رکود 

 توان مرتفع ساخت. گذاری خارجی یا افزایش صادرات می با سرمایه

طور در سازمان شما به  ا و همینتک شم های ذهنی را در تک کنیم این چارچوب در این کتاب تالش می

وجود بیاوریم. در ادامه این کتاب خواهید دید که خلق یک محصول عالی در کالس جهانی الزاماً تابع 

که صرفاً توهم بزنید یا دنبال استفاده از یک برند  یافته نیست، یا این حضور سازمان شما در یک کشور توسعه

 خارجی برای خودتان باشید. 

هایی در اختیار شما قرار گیرد که بتوانید مسیر خهود را متناسهب بها     در پایانِ این کتاب سرنخامیدوارم 

 وکار و نیازهای بومی خودتان فراهم کنید.  کسب

 

 داستان ما در این کتاب چیست؟

 خواهیم به دو مفهوم کلی بپردازیم و به دو سؤال اساسی پاسخ دهیم: در این کتاب می
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 توانیم یک محصول عالی خلق کنیم؟ یکه چگونه م اول این -

 توانیم یک محصول در کالس جهانی خلق کنیم؟ که چگونه می دوم این -

در ادامه «. در کالس جهانی بودن»و « عالی بودن»رو هستیم؛  آید ما با دو مفهوم خیلی ساده روبه به نظر می

خواهند کرد. البته تمام تالش ما این خواهد ای  ها ما را وارد چه دنیای پیچیده خواهید دید که هر کدام از این

 ها را در عین سادگی با هم به بحث بگذاریم. بود که تمام این پیچیدگی

 

 مفاهیم اساسی:

 رو هستیم: طور که دیدید در این کتاب ما با چند مفهوم روبه همان

 محصول -

 خلق کردن -

 عالی بودن -

 در کالس جهانی بودن -

 

 :محصول

طور ناخودآگاه ذهن ما به سمت کاال یا خدمات برود.  کنیم شاید به صحبت می« محصول»وقتی از مفهوم 

شود. وقتی شما حق پخش  ولی در تعریف محصول، فراتر از کاال و خدمات، به رویدادها هم توجه می

تواند شامل  می فروشید. محصول فروشید، در واقع یک رویداد را می تلویزیونی یک مسابقه فوتبال را می

 فروشید.  ها را می کنید، در واقع آدم  ها هم بشود. وقتی در انتخابات شرکت می آدم
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هزار تومان در معرض تبلیغ  20را به قیمت  ITهزار نفر در صنعت  10وقتی برای مثال، اطالعات ایمیل 

گویند مهن   آیند و می گذارید یعنی در حال فروش اطالعات هستید. گاهی برخی افراد سراغ شما می می

کنم.  های مختلف دارم. با شما روی یک پروژه شراکت می ای از ارتباطات و اعتبارات در سازمان مجموعه

جا  گیرد. بنابراین از این ها در زیر چتر محصول قرار می روشند. همه اینف ها به شما اعتبار خودشان را می آن

ها اشاره داریم و انتظار دارم  به بعد، هر جا از مفهوم محصول استفاده کردیم در واقع به همه این زیرمجموعه

 شما هم ساختار ذهنی خود را برای تمام این مفاهیم باز کنید. 

 

 :خلق کنید

رسانید. در  بارت از یک عمل یا یک فرایند است که شما چیزی را به منصه ظهور میع« خلق کردن»مفهوم 

تواند صرفاً مبتنی بر یک ایده باشد،  کنید. این می ایجاد می« هیچ»کنید. چیزی را از  واقع چیزی را متولد می

اوت بسیاری ولی مسأله این است که بین خلق کردن و مونتاژ کردن تف تواند یک طرح مفهومی باشد.  می

وجود دارد. خلق کردن و تولید کردن هم متفاوت هستند و بین خلق کردن و توسعه دادن هم تفاوت وجود 

 دارد. 

ها ندارند. هرچه ایده یا بنیان  اید که آن کنید، چیزی را در مقابل رقبا ارائه کرده وقتی شما چیزی را خلق می

تر خواهد بهود. در   یی شما هم قدرتمندتر و رقابتیتر باشد محصول نها تر و مستحکم این خالقیت قوی

 کنیم.  تک این مفاهیم بعداً بیشتر صحبت می خصوص تک

 

 :عالی باشید

چیست؟ یک لباس را به چند نفر نشان دهید و نظرشان را بپرسید. یک نفهر  « عالی بودن»اما منظور از 

 « چقدر قشنگ است!»گوید:  می



 خلق محصول نابکتاب  ، مقدمه و فصل اولفهرست

 

14 

 

 «ر نبود؟تر بود بهت اگر رنگش روشن»دومی: 

 « ارزد.  گران است نمی»سومی: 

 « چقدر طرحش قدیمی است.»چهارمی: 

 «نه اتفاقاً خیلی شیک است.»پنجمی: 

 پس باالخره این محصول عالی است یا نیست؟ 

های متفاوت وجود دارد. پس شما به عنوان یک تولیدکننده چطور  های دنیا سلیقه بینید که به تعداد آدم می

یعنی »گویند:  ی را خلق کنید که از نگاه اغلب افراد عالی باشد؟ در تعریف مفهوم عالی میتوانید محصول می

ترین ارزش را  وکار، یک محصول عالی، محصولی است که بیش اما از منظر مفاهیم کسب«. واقعاً خوب باشد

 برای مشتری ایجاد کند. اما ارزش به چه معناست؟

پرسیم یعنی چه؟ شما  ایم. وقتی از شما می ی ارزش آن را پذیرفتهکنیم یعن وقتی ما چیزی را خریداری می

دهید یعنی مقدار پولی که برایش دادم در مقابل چیزی که به دست آوردم متناسب بود. مفهوم  پاسخ می

های مستقیم  کنید، هزینه ارزش واقعاً همین است. وقتی شما کاال یا خدماتی را در قالب یک محصول تهیه می

دهید و  دهید. هزینه مستقیم یعنی پولی که مستقیماً برای خرید آن محصول می تقیمی برای آن مییا غیرمس

تاپ، برای  هزینه غیرمستقیم یعنی خرید چیزهایی برای استفاده بهتر از محصول اصلی؛ مثالً بعد از خرید لپ

 های غیرمستقیم است.  ها هزینه خرید یا شاید اسپیکر هم بخرید و الی آخر. این آن کیف و موس هم می

ای از منافع مستقیم و غیرمستقیم قرار دارد. منفعت مستقیم یعنی به دست آوردن  در طرف مقابل، مجموعه

تر شده و هر  خرید رفت و آمد شما راحت محصول مورد نظر. منافع غیرمستقیم یعنی وقتی یک خودرو می

های مستقیم و  خاطر دارید. حال اگر این هزینهروید و امنیت  کجا بخواهید، در هر زمان که بخواهید می

 نام دارد. « ارزش»ماند  چه می غیرمستقیم را از منافع مستقیم و غیرمستقیم کم کنید آن
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شود رویکرد یا ساختاری ذهنی است که بر اساس آن، منابع خهود را بهه    در تعریف استراتژی گفته می

ین طریق برای سازمانتان مزیت رقابتی ایجاد کنید. دهید تا از ا های فراروی سازمان تخصیص می فرصت

شود مردم محصول شما را  پرسند مزیت رقابتی یعنی چه؟ پاسخ همان عاملی است که باعث می وقتی می

بخرند نه محصول مشابه رقیبتان را. هرچه ارزش یک محصول بیشتر باشد مزیت رقابتی آن ههم بیشهتر   

ها  که این محصول توسط مشتری صول بیشتر باشد شانس اینخواهد بود و هرچه مزیت رقابتی یک مح

 انتخاب شود بیشتر و بیشتر خواهد بود. 

خواهیم یک محصول عالی خلق کنیم باید تالش کنیم بیشینه ارزش را برای آن محصول ایجاد  پس اگر می

 کنیم. 

ر سازمان شامل منابع مالی، توان بیشینه ارزش را ایجاد کرد؟ گام اول این است که منابع موجود د چطور می

ها این است که  انسانی، اطالعاتی، ارتباطی و غیره را به درستی بشناسید. یکی از مشکالت ما در سازمان

 ها واقف نیستیم.  شناسیم یا به ارزش واقعی آن گاهی واقعاً منابع سازمان خود را نمی

ای  وکار مجموعه خوبی بشناسید. محیط کسبوکارتان را به  طور در طرف مقابل، شما باید محیط کسب همین

وکار شما تأثیر مستقیم بگذارند، اما شما توان تأثیرگذاری  توانند بر کسب از عواملی هستند که اگرچه می

، (T)، فناورانه (S)، اجتماعی (E)، اقتصادی (P)ها را ندارید. این فاکتورها شامل عوامل سیاسی  مستقیم بر آن

واردهای بازار،  شامل مشتریان، رقبای اصلی، تازه« پورتر»هستند. یا از نگاه  (L)و حقوقی  (E)زیست محیطی 

مدیرعامل سابق اینتل، کاالهای تکمیلی هم « اندی گرو»ها و کاالهای جایگزین. از دید آقای  کننده تأمین

 توانند به گروه پورتر افزوده شود.  می

شما تسلط دارند. یا مثالً تحریم یک رویداد سیاسی است که وکار  دانید که مشتریان چقدر روی کسب می

ها  کند. مناقشات سیاسی داخل جامعه یا تغییرات اجتماعی مثل مد. تمام این تأثیرات اقتصادی ایجاد می

یا  (SME)های کوچک و متوسط خودمان  گذارند. ولی ما در شرکت وکار شما تأثیر می بالفاصله روی کسب

 ها تأثیر بگذاریم.  توانیم مستقیماً بر روی همه این هم باشیم، واقعاً نمی حتی اگر شرکت بزرگ
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کرد و  پذیر بود، مایکروسافت حتماً ویندوز ویستای خود را به مشتری قالب می اگر چنین چیزی امکان

و  رفت تا از آن شکست بد عبور کند. وقتی شما بر منابع های بعدی از ویندوز نمی بالفاصله به سراغ نسخه

توانیهد   توانید منابع خود را بهه خهوبی خهرج کنیهد. مهی      محیط خودتان احاطه مناسبی داشته باشید، می

 ای داشته باشید.  های هوشمندانه جویی فرصت

گردند. اما قرن جدید، دوران  ها و تمام رهبران در دل هر رویدادی به دنبال یک فرصت می تمام سازمان

جهویی   ها، الزاماً فرصت مناسب برای شما نیسهتند. فرصهت   رصتجویی هوشمندانه است. همه ف فرصت

 هوشمندانه آن است که بیشینه منافع را برای شما تأمین کند. 

هستیم. تفکر استراتژیک به « تفکر استراتژیک»برای کسب چنین سطحی از توانمندی، نیازمند سالحی به نام 

دهد. مرحوم دکتر وفا غفاریان، رئیس هیأت  ا میما توان سواری بر موج تغییرات سریع و متنوع امروزی ر

پنج فرمهان تفکهر   »گذاران دانش تفکر استراتژیک در ایران، در کتاب  مدیره شرکت مخابرات و از بنیان

های اصلی مدیریت  ریزی استراتژیک و یکی از ستون ای بر برنامه این مفهوم را به عنوان مقدمه« استراتژیک

گوید چه مواردی  بصیرتی که به ما می»اعتقاد دارد معنی آن عبارت است از:  کند و استراتژیک معرفی می

کند که برای  کند و چه مواردی نه. مواردی برای سازمان ایجاد موفقیت می برای سازمان موفقیت ایجاد می

 کند با دیدی تفکر استراتژیک به ما کمک می«. مشتری ارزش و برای سازمان مزیت رقابتی به وجود آورد

وکار خود را بر عهده بگیریم. چارچوب اصلی این کتاب بهر یکهی از    تر، رهبری کسب تر و جامع عمیق

 بنا شده است.« فاکتورهای حیاتی کافمن»گیری تفکر استراتژیک به نام  های شکل ترین مدل عالی

 

 برای مردم دنیا بسازید:

است. آیا اگر شهما یهک   « س جهانیکال»مفهوم بعدی در این فصل، قرار گرفتن در گروه محصوالت با 

ز  محصول را در کشورهای مختلف توزیع کنید، آن محصول در کالس جهانی است؟ پراید هم در بسیاری ا

سازیم واقعاً اعتقاد داریم این خودرو در کالس  شود. آیا وقتی ما برای پراید جوک می کشورها توزیع می
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بود چرا محل مناقشه نیروی انتظامی و سایپا   س جهانیسازیم، اگر در کال است؟ پرایدی که ما می  جهانی

   است؟ مفهوم واقعی کالس جهانی این است:

های مختلهف بخواهنهد و اراده کننهد کهه از ایهن محصهول        ها و ملیت ها، زبان مردمی با ادیان، فرهنگ»

 «.مندانه استفاده کنند رضایت

تصمیم گرفتن برای استفاده از یک محصول، حتی فراتر از انتخاب است. یعنی مشتری در صورتی که جزو  

خواهم. تحت هر  من فقط همین محصول را می»گروه مشتریان هدف محصول باشد فقط یک هدف دارد: 

و آن را به  دهیم ممکن است این ایده مطرح شود. ما زبان کاتالوگ محصوالت خود را تغییر می« عنوانی!

 فرستیم. جاهای مختلف می

هها   گونه بود تمهام شهرکت   شود؟ اگر این کنید فقط با یک تغییر زبان کاتالوگ مسأله حل می آیا فکر می

هاست. وقتی از  کردند. ولی دوستان من، واقعیت فراتر از این حرف محصولشان را در تمام دنیا پخش می

وکارها بسیار سخت خواهد بود.  کنیم کار برای کسب بت میهای مختلف صح ها و زبان ها، ملیت فرهنگ

مدیرعامل اسبق شرکت مایکروسافت، که خدا را شکر مدتی است از این شرکت رفته و « استیو بالمر»مثال؛ 

هایمان از ویندوز  گویم خدا را شکر چون اغلب ما روی رایانه تواند تجدید قوایی کند )می مایکروسافت می

ها با سیستم عامل  هم داریم و همگام کردن تمام این iOS، یک گوشی اندروید و یک تبلت کنیم استفاده می

طور ناخودآگاه  ها سینک شوند، پس به ویندوز کمی آزاردهنده است، بنابراین تمایل زیادی داریم تا تمام این

 د(.قدر قوی باشد که روی گوشی و تبلتمان هم قرار گیر انتظار داریم این سیستم عامل آن

ای از زبانشناسان را استخدام  ما برای اسم ویستا مجموعه»در زمان معرفی ویندوز ویستا، استیو بالمر گفت: 

های مختلف داشته باشد. حتی  ای در زبان کردیم و به دنبال اسمی بودیم که خوب نوشته شود و تلفظ ساده

 «.باشدای با معنی خوب  اگر در زبانی معنی ندارد حداقل نزدیک به کلمه
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 فاجعه زمزم

« pipi»خیلی ساده « زم زم»آیا فاجعه شرکت زمزم را به یاد دارید؟ به علت نوع نگارش انگلیسی لوگوی 

تغییر « زمزم»شد. اسمی بسیار وحشتناک برای یک نوشابه! و بعد شکل نوشتاری این اسم به  خوانده می

 هم تغییر یافت. « زیم زیم»رخی کشورها به توجهی به موارد قانونی در ب یافت. همین اسم به دلیل بی

 نیباتریو ز نیتر قشنگ»: سدینو یرابطه م نیدر ا یا کارشناس صنعت نوشابه در نوشته ،یبالنج ییمحمد باال

از  یکه یزمزم  یزمزم بود. لوگو یتجار یشد، لوگو لیتبد زیاشتباهشان ن نیتر طرح زمزم که به بزرگ

کوکاکوال، زمزم  نیالت ارتاست. به سبک عب ینشان مشابه خارج کیاز  یرانیطراحان ا یها اقتباس نیباتریز

 .«نوشتند ست،یمتداول ن یرا با حروف جدا که در فارس

و صدها  شهیبطر ش ها ونیلیدر گردش بود. گروه زمزم، م شهیمحصول عمده بازار مصرف ش خیآن تار در

ز  دیکارخانه خود در سراسر کشور تول 10از  شیب یهنگفت برا یها نهیبا هز یکیهزار جعبه پالست کرد. ا

 زمزم شد. دیجد یبه لوگو نیمز شه،یو جعبه و ش ها نیماش یرو غاتیشرکت تا تبل یها ادداشتیسربرگ 

صادرات نوشابه  شگامیگرفت. زمزم پ اریدرصد بازار نوشابه را در اخت 40از  شیزمزم ب ع،یوس غاتیتبل با

 یهها  محمولهه  نیبود. بعد از اوله  انهیم یایآس دیجد یآن به بازارهاو صدور  یشورو یبعد از فروپاش

از  یا داشتند، با نوشابه ییآشنا نیالت یو اندک کیلیریس یکه فقط با الفبا انهیم یایمردمان آس ،یصادرات

 «!یپ یپ»آن را بخوانند:  نِینام الت ،لوگو یخود مواجه شدند که قادر بودند از رو یرانیا هیهمسا

شرکت سایپا را به یاد دارید؛ نامی فرانسوی با غلط « مینیاتور»زمان معاصر هم حتماً خودروی ملی در 

توسط رهبر انقالب مورد تذکر قرار  89فروردین  9امالئی برای یک محصول ملی که در رونمایی روز 

 گرفت.
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 تلخندی از سایپا

که به  یهنگام ،یمل یصنعت خودرو یها شرفتیپ شگاهیاز نما دیرهبر انقالب در بازد 1389در نوروز سال 

اسهم   اتوریه نیگفهت م  داد یم حیکه داشت توض ییآقا «اتور؟ینیچرا م»گفتند:  دند،یرس اتورینیم یخودرو

گوش دادند  نهیبا طمأن یلیخ رهبر. ... و میندار یگریکه ما منظور د دانند یاست و همه م یرانیا یها ینقاش

قدر  اما آنبرای ماست هم وجود دارد که  ی. کلماتشود یهم استفاده م یکلمه در زبان فرانسو نیا»و گفتند: 

که  دیانتخاب کن گریاسم د کی اتور؟ینی. حاال چرا مشود یمحسوب م یخارج گریجا استفاده شده که د آن

: دیپرس !ردیگرا از زبان رهبر ب نیکند و اسم ماشزرنگی  تول خواسؤآن مس« نداشته باشد. ثیحرف و حد

 «نه! اتورینیم یول ،دیبگذار یچ دانم ینم»رهبر هم گفتند:  «؟مناسبِ این خودرو است یاسمچه به نظر شما »

 نیگزیرا جها  بایت یِرانیا نام کامالً به ناچار پایوالن وقت شرکت ساؤتذکر رهبر انقالب، مس نیاز ا پس

 ند.ردک اتورینیم

ای هستیم، خودتان برای بقیه  های جدی محصول دچار چنین چالشگذاری برای یک  وقتی در روند نام

دانید که در ادیان مختلف  گو بسازید. می خواهید یک ساعت اذان موارد حساب باز کنید. تصور کنید می

ای اگر مبتنی بر یکی از مذاهب اسالمی باشد و بهه   گفتن اذان کمی متفاوت است. چنین محصول ساده

های  ردمش دارای مذهب متفاوتی هستند، حتی ممکن است منجر به ایجاد تنشکشوری ارسال شود که م

 سیاسی جدی شود.

قدر هم پیچیده نیست که نتوانیم به آن بپردازیم. در ادامه این  ها هم نیست. ولی آن پس کار به همین سادگی

هایی در  آدم تواند برای خلق و فروش محصول به کتاب خواهیم دید کدام نوع از ساختارهای ذهنی می

های مختلف به ما کمک کند و مشتریان هم حتی اگر نخرند، معتقد باشند  ها، ادیان و فرهنگ ملیت  کشورها،

 این محصول خالقانه و عالی است. 
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 پروژه فصل

ای را انجام دهید و در صورت تمایل آن را با هم در میهان   خواهم پروژه در پایان این فصل از شما می

خواهید محصولی عالی در کالس  ای را توسعه دهید؛ فرض کنید می همراه با پیشرفت کتاب، ایدهبگذارید. 

کنیم. پس خیلی به خودتان  جهانی بسازید. یک ایده اولیه بدهید. دقت کنید درباره ایده اولیه صحبت می

 رد.طور که گفتم در ادامه این کتاب بر روی یک پروژه هم کار خواهیم ک سخت نگیرید. همان

سوئد، گسترش دانش در کشورهای در حال  eLearnEverمأموریت ما در آکادمی مجازی ایرانیان و در مرکز 

توسعه، از طریق ابزارهای فناوری اطالعات است. این یک شعار نیست؛ ما در کشورهای مختلفی این قضیه 

ای برای آغاز یک  نوان جرقهبریم. لذا به این کتاب هم نه فقط از منظر یک کتاب، بلکه به ع را پیش می

 جنبش، یک حرکت، برای خلق محصوالت عالی که با افتخار بگوییم این محصول ماست، به آن نگاه کنید.

 

 دوست عزیز!

ا دعوو  موی کنویم    اگر از سرفصلها و محتوای جلسه اول این کتاب راضی بودید، از شم

اصل کتاب را تهیه و از تمام ارزشهای آن شامل دسترسی به ویدئوهای کمکی و گواهینامه 

 رسمی برخوردار شوید.

 زنید.سرب www.elearnever.comتنها کافی است به سایت ما 
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 خلق محصول نابکتاب  ، مقدمه و فصل اولفهرست

 

21 

 

 


