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 مافیا قوانین: دهم فصل

 خرید؟ خواهد را آن کسی چیزی، ازساختن پس آیا: یازدهم فصل
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 :نویسنده درباره

 

. اسرررت گذارسررررمایه و بشردوسرررت کرررارآفرین، نویسرررنده، یررر  تیرررل، پیترررر

 خررررود رشرررته عنرررروان بررره را حقرررروق بعرررد و خوانررررد فلسرررفه دانشرررگاه در او

 از یکرررررری دسرررررتیار عنرررررروان بررررره کررررررارآموزی دوران در. کررررررد انتخررررراب

 و شررررد کررررار برررره مشرررر ول سرررروئیس بررررورس گرهایمعاملرررره ترررررینمعروف

 بررره مشررر ول آمریکرررا در بهرررادر اوراق و برررورس وکیرررل عنررروان بررره بعرررد

 دوسررررتانش از نفررررر سرررره همررررراه برررره ۱۹۹۹ السرررر در پیتررررر. گشررررت کررررار

 .شد موفق آن در شدت به و کرد تاسیس را پالپی

 

 بررررریای بررررره دالر میلیرررررارد۱.۵ ارزش بررررره را پرررررالپی ۲۰۰۲ سرررررال آنهرررررا

 انرررردازیراه جهررررانی ریسرررر  پوشررررش صررررندوق یرررر  سررررپس او. فروختنررررد

 کررررار بررره مشرررر ول آن مررردیره هیئرررت رئرررریس عنررروان برررره همچنررران و کررررد

 یررررر  ۲۰۰۵ سرررررال در پرررررالپی در دوسرررررتانش همرررررراه بررررره پیترررررر. اسرررررت

 انررررردازیراه فانرررررد فانررررردرز نرررررام بررررره خطرپرررررذیر گذاریسررررررمایه شررررررکت

 ٪۱۰ از بررررریش کررررره برررررود خطرپرررررذیری گذارسررررررمایه اولرررررین او. کردنرررررد

 در خررروبی بسررریار تجربررره او. خریرررد ۲۰۰۴ سرررال در را فیسررربوک سرررهام
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ر کنررررار هررررم و تجربرررره او د علررررم و دارد اسررررتارتا  ایجرررراد و کررررارآفرینی

برررررره عنرررررروان یکرررررری از شرررررررکای  ۲۰۱۵باعررررررا شررررررد تررررررا او در سررررررال 

گذاری در بزرگترررررین شررررتابنده ای دنیررررا یعنرررری وای کررررامبینیتور سرررررمایه

 وارد شود.
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 کتاب درباره

 

. برررود اسرررتنفورد دانشرررگاه در تیرررل پیترررر شررراگردان از یکررری مسرررتر بلیررر 

 برررره او هایبتصررررح از و کررررردمی شرررررکت پیتررررر هررررایکالس تمررررام در او

 اسررراس برررر هرررم یررر  بررره صرررفر کتررراب. کرررردمی بررررداری یادداشرررت دقرررت

 در. اسرررت شرررده نوشرررته آنهرررا کرررردن کامرررل و هایادداشرررت ایرررن آوریجمررر 

 را موفقیررت مررا اکثررر کرره کنرردمی اشرراره موضررو  ایررن برره پیتررر کترراب ایررن

 در پیترررر کررره حرررالی در دانیم،مررری نهایرررتبی بررره صرررفر نقطررره از رسررریدن

 و اسرررت یررر  بررره صرررفر نقطررره از رسررریدن موفقیرررت، گویررردمی کتررراب ایرررن

 چررره اسرررت قررررار بدانیرررد دقیقرررا شرررما کررره افتررردمی زمرررانی تنهرررا اتفررراق ایرررن

 اسرررتارتا  انررردازی راه کررره خوانیررردمی کتررراب ایرررن در. دهیرررد انجرررام کررراری

 بررررره رسررررریدن آن بررررررعکس دقیقرررررا بلکررررره نیسرررررت، زدن آب بررررره گرررررداربی

 بررررای گویررردمی شرررما بررره یررر  بررره صرررفر. اسرررت بینررریپیش قابرررل مررروفقیتی

 .دارید نیاز چیزی چه به خود استارتا  یا آینده ساختن
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مقدمه

 و پرررررراالنتیر و پررررررالپی اسررررررتارتا  بنیانگررررررذاران از یکرررررری تیررررررل، پیتررررررر

 و فیسرررربوک جملرررره از معررررروف اسررررتارتاپهای از بسرررریاری گذارسرررررمایه

 اسررررررتنفورد دانشررررررگاه در ،۲۰۱۲ سررررررال در او. اسررررررت ایکررررررس اسررررررپیس

 نررام برره دوره ایررن در دانشررجو یرر . کرررد مرری ترردریس اسررتارتا  دربرراره

 و رسررراند چرررا  بررره هرررا درس ایرررن از مفصرررلی یادداشرررتهای مسرررتر، بلررر 

 نیرررز فراوانررری محبوبیرررت کررره کررررد منتشرررر آنالیرررن صرررورت بررره را آنهرررا

 شرررد، کتررراب ایرررن تهیررره باعرررا تیرررل کرررالس هرررای یادداشرررت.  کررررد کسرررب

 یرررر  ایجرررراد و دازیانرررر راه نرررروآوری، مررررورد در کتررررابی یرررر  برررره صررررفر

 .است دوام با و موفق کار و کسب

 ایجررراد بررررای انسررران فررررد بررره منحصرررر توانرررایی مرررورد در یررر  بررره صرررفر

 :تا سازد می قادر را ما که کندمی صحبت تکنولوژی

 کنیم درک را آنها ساختن بهتر هایروش و جدید چیزهای

 باشیم داشته بیشتر وریبهره کمتر، کار با

 بسازیم دوباره را نیاد خود طراحی با و
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 نمررری اسرررتفاده نررروآوری بررررای خرررود توانرررایی از مرررردم اکثرررر حرررال، ایرررن برررا

 کپرررری اسررررت، شررررده انجررررام قرررربال کرررره را آنچرررره عمرررردتا عررررو ، در. کننررررد

 آسرررران بسرررریار شررررده سرررراخته قرررربال کرررره محصررررولی تکرررررار چررررون کننرررردمی

 کرره چیررزی امررا. رفررت نهایررتبی برره یرر  از شررودمی راحترری برره و هسررت

 اسرررت یررر  بررره صرررفر از رسررریدن نیسرررت هرکسررری کرررار و اسرررت سرررخت

 .جدید محصول یا چیز ی  توسعه و طراحی یعنی

 بیررررل. 1 برررره 0 از حرکررررت اسررررت، داشررررته معنرررری یرررر  همررررواره نرررروآوری

 زوکربرررر ، مرررارک و بررررین سررررگی پررری ، لرررری جرررابز، اسرررتیو گیرررتس،

 از نیررررز بعرررردی بررررزر  کارآفرینرررران و نکردنررررد کپرررری خررررود پیشررررینیان از

 .کرد خواهندن کپی آنها

کند؟ ایجاد توجهی قابل نوآوری میتواند کارآفرین ی  چگونه پس

 فررررد بررره منحصرررر نررروآوری هرررر کررره اسرررت ایرررن کرررارآفرینی پرررارادوکس

 الگرررو یررر  امررا. نررردارد وجررود موفقیرررت بررررای دسررتورالعملی هررری  و اسررت
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 را اش فکررررر کرررره هرررراییمکان و زمرررران در موفررررق نرررروآوران: دارد وجررررود

 روبرررررررو منسررررررو  هایایررررررده و کهنرررررره وکارهایبکسرررررر بررررررا کررررررردیمنمی

. کننررردمی اثبرررات را خرررود توانرررایی بهترررر، هرررای ایرررده ایجررراد برررا و شررروندمی

 رونررد ایررن جررزو هررم شررما کرره کرررد خواهررد کمرر  شررما برره یرر  برره صررفر

 .باشید نوآوری
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 اول فصل

 

 آینده چالش

 معکوس سوال  

 

 :پرسدمی را سوال این همیشه خود ش لی هایمصاحبه در تیل پیتر

 شررما بررا آن مررورد در کمرری عررده تنهررا کرره مهمرری حقیقررت شررما نظررر برره "

 "چیست؟ هستند، موافق

 

 اشرررراره حقررررایقی برررره آنهررررا دهنررررد،می اشررررتباه پاسرررر  مررررردم اکثررررر معمرررروال

 بیشررررتر چررررون شناسررررند،می را آن همرررره و هسررررتند متعررررارف کرررره کننرررردمی

 آنهرررا از همررره و شرررده پخرررش مرررردم برررین در ایگسرررترده طرررور بررره حقرررایق

: اسرررت متضررراد پاسرررخی دنبرررال بررره سررروال، کررره حرررالی در. دارنرررد آگررراهی

 :مثال طور به. نامتعارف هم و باشد درست هم که چیزی

 

 ".است x مخالف حقیقت اما دارند، اعتقاد x به مردم اکثر"
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 آینررده مررورد در چیررز دو آنهررا چررون هسررتند؟ مهررم معکرروس سررواالت چرررا

 :گویندمی ما به را

 

 آنچررره اینکررره دیگرررری و برررود خواهرررد متفررراوت امرررروز برررا آینرررده ینکرررها یررر 

 .دارد امروز در ریشه دهدمی ر  آینده در

 

 همزمررران طرررور بررره چرررون هسرررتند، ارزش برررا سرررواالتی معکررروس، سررواالت

 روش چرررره در و بیننرررردمی چگونرررره را دنیررررا مررررردم امررررروز کرررره پرسررررندمی

 دیگرررر، ارتعبررر بررره. برررود خواهرررد متفررراوت امرررروز برررا ناملموسررری و مهرررم

 شررررخ  هررررر از قبررررل آینررررده دیرررردن برررررای راه بهترررررین معکرررروس دیرررردگاه

 .است دیگری
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 عمودی و افقی یشرفت

 

 قرربال کرره اسررت چیررزی کررردن کپرری یررا n برره ۱ از رفررتن افقرری پیشرررفت

 انجرررام یرررا 1 بهههه 0 از رفرررتن عمرررودی پیشررررفت امرررا اسرررت، داشرررته وجرررود

 عنررروان بررره. اسرررت نرررداده انجرررام حرررال بررره ترررا کرررس هررری  کررره اسرررت کررراری

 افقررری پیشررررفت آن، انبررروه تولیرررد و تحریرررر ماشرررین نمونررره سررراخت مثرررال،

 ترقرروی پردازشررگر یرر  بررا تحریررر ماشررین یرر  ایررده کرره حررالی در اسررت

 .است عمودی پیشرفت ی 

 

 فناوری و سازیجهانی 

 

. اسررررت بررررزر  خیلرررری مقیرررراس در افقرررری پیشرررررفت یرررر  شرررردن جهررررانی

 جهرررران از بخرررش یرررر  در هکررر را فراینررردهایی خواهرررردمی سرررازی جهرررانی

 چررین، سررری  رشررد. دهررد گسررترش جهرران نقرراط سررایر برره را کننرردمی کررار

 تکنولررروژی، کرررردن کپررری اسررراس برررر کررره اسرررت شررردن جهرررانی از اینمونررره

 شررررکل یافترررره توسررررعه کشررررورهای اقتصررررادی هررررایطرح و هازیرسرررراخت

 .است گرفته
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 اغلررررب" تکنولرررروژی" کلمرررره. اسررررت عمررررودی پیشرررررفت واقرررر  در فنرررراوری

 ولرررری سرررریلیکون هایاسررررتارتا  و اطالعررررات فنرررراوری برررره اشرررراره یبرررررا

 روش هرگونررره معنررری بررره فنررراوری کلررری، طرررور بررره امرررا شرررود،می اسرررتفاده

 .فرایندهاست انجام برای بهتر و جدید

 

 دهستن مستقل و جداگانه نیروهای تکنولوژی و سازیجهانی

 

 در سررررعت بررره تکنولررروژی و شررردن جهرررانی ،۱۹۱۴ ترررا ۱۸۱۵ سرررال از

 .بود پیشرفت لحا

 

 امرررررا کررررررد، پیشررررررفت سررررررعت بررررره تکنولررررروژی ،۱۹۷۱ ترررررا ۱۹۱۴ از

 .نداشت را آن سرعت شدن جهانی
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 بررروده شررردن جهرررانی از ناشررری بیشرررتر پیشررررفت، تررراکنون، ۱۹۷۱ سرررال از

 طرررررررور بررررررره ارتباطرررررررات و کرررررررامپیوتری هرررررررایفناوری تنهرررررررا و اسرررررررت

 .یافتند بهبود چشمگیری

 

 هک دهدمی پاسخ اینگونه خودش سوال به تیل

 

 شررردن جهرررانی وسررریله بررره جهررران آینرررده کررره کننرررد مررری تصرررور مرررردم اکثرررر"

 مرررورد بیشرررتر تکنولررروژی کررره اسرررت ایرررن حقیقرررت امرررا شرررود،می تعریرررف

 ".است توجه

 

 خواهرررد محیطررری زیسرررت فاجعررره بررره منجرررر شررردن جهرررانی فنررراوری، بررردون

 آالینررردگی صرررنای ، از اسرررتفاده برررا توسرررعه حرررال در کشرررورهای چرررون شرررد 

 هررررایدرگیری فنرررراوری، برررردون دهنررررد،می افررررزایش جهررررانی اسمقیرررر در را

 مبررررارزه کمیرررراب طبیعرررری منرررراب  برررررای کرررره کشررررورهایی میرررران المللرررریبین

 پایررررردار سرررررازی جهرررررانی فنررررراوری، بررررردون. یابررررردمی افرررررزایش کننرررررد،می

 .ماند نخواهد
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 آیدمی دست به هااستارتاپ از تکنولوژی

 

 هااسرررررتارتا  آیرررررد،می دسرررررت بررررره هااسرررررتارتا  از معمررررروال تکنولررررروژی

 جهرررران ت ییررررر مأموریتشرررران کرررره هسررررتند مررررردم از کرررروچکی هررررایگروه

 گذشرررته در. نیسرررت جدیررردی چیرررز اسرررتارتا  کررره اسرررت ایرررن حقیقرررت. اسرررت

 عنرروان برره. کردنررد ایفررا ترراری  در اساسرری نقررش و بودنررد هااسررتارتا  هررم

 آمریکرررررای مسرررررتعمره سررررریزده سررررراکنین) آمریکرررررا بنیانگرررررذاران: نمونررررره

 ایجرررراد برررره و کرررررده مبررررارزه بریتانیررررا پادشرررراهی برابررررر در هکرررر شررررمالی

 و ترینقررردیمی) سرررلطنتی انجمرررن ،(کردنرررد کمررر  آمریکرررا متحرررده ایررراالت

 هشررررت) خررررائن هشررررت گررررروه و( بریتانیررررا در علمرررری انجمررررن معتبرترررررین

 را فیزیرررر ، نوبررررل جررررایزه برنررررده شرررراکلی، تحقیقرررراتی گررررروه کرررره نفررررری

 در و کردنرررررد اختررررررا  نارسرررررا نیمررررره ترانزیسرررررتورهایی و کردنرررررد تررررررک

 کررره حرررالی در( . شررردند اینترررل شررررکت گرررذارانپایه آنهرررا از دونفرررر نهایرررت

 کشررررد،می چررررالش برررره را نرررروآوری بررررزر ، هایسررررازمان بوروکراسرررری

 جرررران برررره را نرررروآوری راه هایدشررررواری کرررره هسررررتند هااسررررتارتا  ایررررن

 ترررا شررروندمی گریبررران بررره دسرررت مرررالی و شررر لی مشرررکالت برررا و خرنررردمی

 مطلررررروب انررررردازه بنرررررابراین،. کننرررررد پیررررردا دسرررررت نررررروآوری بررررره سرررررریعتر

 کررره اسرررت افررررادی از متشرررکل کوچررر ، گرررروه یررر  معمررروال اسرررتارتا ،
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 ابتررردا از را کرررار و کسرررب بکشرررند، چرررالش بررره را فعلررری هایایرررده تواننررردمی

 .بسازند را آن سرعت به و کنند بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
17 
 

 دوم فصل

 

 ۹۰ دهه تکنولوژی حباب

 

 حقیقرررت شرررما نظرررر از: "کرررردیم مطررررح را معکررروس سررروال قبلررری فصرررل

 کررردام هسرررتند، موافرررق شرررما برررا آن مرررورد در کمررری عرررده تنهرررا کررره مهمررری

 "است؟

 

 برایتررران آن بررره پاسرررخویی و رسررردمی مشرررکل نظرررر بررره سررروال ایرررن اگرررر

 برررا چیرررزی چررره»: کنیرررد امتحررران را معکررروس سررر ال عکرررس اسرررت، سرررخت

 «است؟ شده تهپذیرف مردم بین بودن، غلط وجود

 

 چیررز بررا مررردم اکثررر کرره زمررانی هررم آن قیمترری هررایحباب آمرردن وجررود برره

 بخررش در کرره همررانطور امررا. اسررت مناسرربی مثررال هسررتند، موافررق غلطرری

 از پرررس کرررس هرررر کررره" هررراییدرس" کررررد، خرررواهیم مشررراهده زیرررر هرررای

 .باشد اشتباه اندازه همان به تواندمی اغلب آموزد،می حباب انفجار
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 الکترونیک تجارت شیفتگی

 

. بررود آمیررز جنررون مرراه ۱۸ مرردت برره الکترونیرر  تجررارت برره منرردیعالقه

 عنررروان بررره. داشرررتند توافرررق اشرررتباه هایایرررده روی مرررردم، همررره کررره چررررا

 درآمررد کسررب ها،شرررکت وجررود علررت کرره دارنررد برراور مررردم اکثررر مثررال،

 حقیقرررت ایرررن گرررذاران سررررمایه تکنولررروژی، حبررراب طرررول در امرررا. اسرررت

 فکررررر آنهررررا. دادنررررد دسررررت را خررررود هررررایپول و گرفتنررررد نادیررررده را سرررراده

 از. اسرررت" آینرررده بررررای گرررذاری سررررمایه" یررر  فعالیتشررران کررره کرنررردمی

 حتررری مررروارد بعضررری در و سرررود فاقرررد موجرررود، هایاسرررتارتا  کررره آنجرررا

 ماننرررد جدیررردی ارزشررری هایشررراخ  گذارانسررررمایه بودنرررد، درآمرررد فاقرررد

 بازدیررد میررزان کرره معیرراری) "page views" و بازدیدکننرردگان تعررداد

 از بسرررررریاری. سرررررراختند را( کنرررررردمی مشررررررخ  را سررررررایت وب یرررررر  از

 هرررر آن، اسررراس برررر کررره داشرررتند تجررراری هایمررردل" موفرررق" هایشررررکت

 ناپایرررداری. دادنررردمی دسرررت از هرررم بیشرررتری پرررول کردنرررد،می رشرررد چررره

 بررردیهی و واضررر  آنهرررا معقرررول غیرررر هرررایارزیابی و کارهرررا و کسرررب ایرررن

 هرررری  فنرررراوری هایشرررررکت بودنررررد معتقررررد همرررره زمرررران آن در امررررا بررررود،

 کررره شرررد ایرررن تکنولررروژی حبررراب نتیجررره و دهنررردنمی انجرررام اشرررتباهی گونررره
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 ۲۰۰۰ سررال مررارس مرراه اواسررط در NASDAQ بررورس بررازار شرراخ 

 سررررر و یافررررت کرررراهش ۳،۳۲۱ برررره بعررررد مرررراه یرررر  و رسررررید ۵،۰۴۸ برررره

 .کرد نزول ۱،۱۱۴ به ۲۰۰۲ سال اکتبر در انجام

 

 الکترونیک تجارت حباب از" اشتباه" درس ۴

 

 شررررد، اقتصررررادی رکررررود موجررررب تکنولرررروژی حبرررراب انفجررررار کرررره زمررررانی

 بینی،خرررروش آنهررررا. بگیرنررررد درس فاجعرررره ایررررن از کردنررررد سررررعی مررررردم

 سررررررررررزنش را تکنولررررررررروژی هایشررررررررررکت خطرپرررررررررذیری و جسرررررررررارت

 هرررررم هنررررروز کررررره گرفتنرررررد اشرررررتباهی هرررررایدرس متاسرررررفانه و کردنررررردمی

 :انندم اند،غالب

 

 برررزر  هایقررردم از تررررامن کوچررر  هرررایگام. برداریرررد کوچررر  هرررایگام

 .است خوشبینانه
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 آینرررده. کنیرررد آزمرررایش و تکررررار جسرررورانه، هایایرررده پررررورش جرررای بررره

 پیشررررفت بررررای بایرررد هااسرررتارتا  و اسرررت بینررریپیش غیرقابرررل و نرررامعلوم

 .دهند انجام" آزمایش" و" تکرار"

 

 برررا اسرررت بهترررر. اسرررت خطرنررراک جدیرررد یبازارهرررا ایجررراد بررررای ترررالش

 هرررم رقبرررا محصررروالت بهبرررود کررررد، شررررو  جاافتررراده و موجرررود بازارهرررای

 .است ایمن روشی

 

 برررره بایررررد محصرررروالت. اسررررت مهمتررررر بازاریررررابی و فررررروش از محصررررول

 کرررره محصررررولی". رونررررد فررررروش خودشرررران" کرررره باشررررند خرررروب ایانرررردازه

 برره کرره اسررت ایررن دهدهنرر نشرران باشررد داشررته بازاریررابی و فررروش برره نیرراز

 .نیست خوب کافی اندازه

 

 ها،اسرررتارتا  دنیرررای در هنررروز باورهرررا ایرررن دهررره، یررر  گذشرررت از پرررس

 فکرررر مرررن افکرررار، ایرررن بررررخالف امرررا. اندشرررده پذیرفتررره وسررریعی شرررکل بررره

 :است اشتباه هایدرس از دور به و ترمنطقی زیر موارد کنممی

 .است کوچ  هایگام برداشتن از مهمتر انرژی، پر جهش ی 
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 در. )اسررررت ایبرنامرررره هرررری  نداشررررتن از بهتررررر ،بررررد طرررررح یرررر  داشررررتن

 .(کنیممی صحبت موضو  این مورد در کامل طور به ۶ فصل

 در. )برررررردمی برررررین از را سرررررود موجرررررود، رقرررررابتی بازارهرررررای بررررره ورود

 اسرررت خررروب انحصرررار و برررد رقابرررت چررررا اینکررره مرررورد در ۴ و ۳ فصرررل

 (کنیممی صحبت

 

 در ۱۱ فصررررل. )هسرررتند مهررررم محصرررول انررردازه برررره ریرررابیبازا و فرررروش

 (کردیم اشاره موضو  این به فروش اهمیت مورد

 

 جمعرررری خرررررد کرررره زمررررانی داد نشرررران ۱۹۹۰ دهرررره در تکنولرررروژی حبرررراب

 انفجررررار از آنهررررا چطررررور و افترررردمی اتفرررراقی چرررره باشررررد ناکارآمررررد مررررردم،

 جنررون رپررادزه باشررید، داشررته یرراد برره. گیرنرردمی اشررتباه هررایدرس حبرراب

 مسرررتقل تفکرررر داشرررتن بلکررره نیسرررت، کرررردن عمرررل جمررر  مخرررالف جمعررری،

 .است
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 سوم فصل

 

 هستند متفاوت  موفق، های شرکت همه 

 : است این پرسندمی هااستارتا  از که معکوسی سوال

 "چیست؟ سازد،نمی را آن کسهی  که ارزشمندی شرکت"

 

 بررا شرررکت"تعریف بررسرری برره ابترردا در والسرر ایررن برره دادن پاسرر  برررای

 گرررررررذاریارزش و ارزش ایجررررررراد برررررررین تفررررررراوت درک سرررررررپس و" ارزش

 .نیازمندیم

 

 در شررررود،می داده نشرررران درآمررررد توسررررط ارزش ایجرررراد مررررالی، دیرررردگاه از

 .است شده داده نشان سود با گذاریارزش که حالی

 

 سرررررویس مشررررتری هررررامیلیون برررره سرررراالنه امریکررررا هواپیمررررایی صررررنعت

 امرررررا. کنررررردمی ایجررررراد( درآمرررررد)ارزش دالر میلیرررررارد صررررردها و دهررررردمی

 سررررال در. شررررودمی سررررود برررره تبرررردیل مبررررال  آن از کمرررری بسرررریار مقرررردار
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 بلیررررت برررررای دالر ۱۷۸ مبلرررر   متوسررررط طررررور برررره مشررررتری هررررر ،۲۰۱۲

 سرررنت ۳۷ سرررفر هرررر در هررروایی خطررروط و کرررردمی پرداخرررت طرفررره یررر 

 گوگررررررل ، ۲۰۱۲ السرررررر در مقابررررررل، در. آوردنرررررردمی دسررررررت برررررره سررررررود

 امرررا. کررررد کسرررب دالر میلیرررارد ۵۰ حررردود کمترررر بسررریار( درآمرررد)ارزش

 برابرررر ۱۰۰ از بررریش - شرررد تبررردیل سرررود بررره درآمرررد ایرررن از درصرررد ۲۱

 .آمریکا هواپیمایی صنعت سود حاشیه

 

 معنررری بررره) ارزش سررراخت بررره نیررراز تنهرررا ارزشرررمند شررررکت یررر  سررراختن

 .است مهم یزن( سود) آن نگهداری بلکه ندارد( درآمد کسب

 

 انحصار برابر در کامل رقابت 

 

 جرررذب طیرررف انتهرررایی سرررر دو دهنرررده نشررران گوگرررل و هواپیمرررایی صرررنعت

 .انحصار و کامل رقابت: هستند( سود معنی به)ارزش
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 مشرررابهی محصررروالت هاشررررکت کررره افتررردمی اتفررراق زمرررانی کامرررل رقابرررت

 را یگرررذارقیمت گونررره هررری  قررردرت بنرررابراین و رسرررانندمی فرررروش بررره را

 ایررررن. شررررودمی تعیررررین تقاضررررا و عرضرررره بررررازار توسررررط قیمررررت و ندارنررررد

 در چرررون شرررود،می اقتصرررادی سرررود شررردن صرررفر موجرررب برررازار فراینرررد

 جدیرررد هایشررررکت یابرررد، افرررزایش سرررود حاشررریه اگرررر رقرررابتی برررازار ایرررن

 ر  بیشررررتری عرضرررره نتیجرررره در شرررروند،می بررررازار ایررررن وارد و ظرررراهر

 حاشرررریه دوبرررراره رفررررتن بررررین از و هرررراقیمت کرررراهش موجررررب کرررره دهرررردمی

 همیشررره لرررو  ایرررن کامرررل رقابرررت برررازار در باشرررد یادتررران. شرررودمی سرررود

 .داشت خواهد ادامه

 

. نرررردارد وجررررود رقابررررت آن در و اسررررت برررررعکس شرررررایط انحصررررار، در

 را خرررود عرضررره مقررردار و هررراقیمت توانررردمی انحصرررارگر یررر  بنرررابراین

 .کند تعیین سود رساندن حداکثر به برای

 

 بررر بررازار قرردرت از اسررتفاده سررو  معنرری حرراوی" انحصررار" کلمرره امسررلم

 نرررو  ایرررن از میکروکتررراب ایرررن در مرررن و اسرررت مشرررتریان و رقبرررای علیررره



 
 
25 
 

 صرررورت بررره را" انحصرررار" عرررو  در. کرررنم نمررری طرفرررداری انحصرررار

 :کنممی تعریف زیر

 

 جررررایگزینی کرررره اسررررت خرررروب ایانرررردازه برررره آن محصررررول کرررره شرررررکتی"

 ".ندارد وجود آن برای

 

 ایررررن کرررره معتقدنررررد و کننرررردمی تحسررررین را رقررررابتی فضرررراهای هرررراآمریکایی

 اسرررت ایرررن حقیقرررت امرررا. اسرررت داریسررررمایه هایسرررتون از یکررری بازارهرررا

 معنررری بررره داریسررررمایه. اسرررت داریسررررمایه مخرررالف واقعرررا رقابرررت کررره

 در سررود تمررام کامررل، رقابررت در امررا. اسررت سررود ایجرراد بررا سرررمایه تجمرر 

 .ودرمی بین از رقابت

 

 در کرررره کرررراالیی تولیررررد از ارزشررررمند، کررررار و کسررررب یرررر  ایجرررراد برررررای

 عرررالی محصرررول یررر  عرررو ، در. کنیرررد خرررودداری اسرررت، شررردید رقابرررت

 .شود انحصار به تبدیل که کنید تولید
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 انحصار درباره گفتن دروغ

 

 بررررودن انحصرررراری زیرررررا اسررررت، دشرررروار اوقررررات گرررراهی انحصررررار دیرررردن

 پرررری در را گررررذارانقانون و بررررارق حملرررره و موشررررکافانه تحقیررررق شرررررکت،

 وضررررررعیت تررررررا گوینرررررردمی دروغ هاشرررررررکت بنررررررابراین داشررررررت، خواهررررررد

 شرردن متحررد وسرریله برره را کررار ایررن آنهررا. کننررد پنهرران را خررود انحصرراری

 چنرررد جرررای بررره انحصررراری برررزر  برررازار یررر  تشرررکیل و خرررود رقیبررران برررا

 .دهندمی انجام رقابتی کوچ  بازار

 

 جسررررتجو بررررازار از ٪۶۸ ،۲۰۱۴ مرررره مرررراه در گوگررررل مثررررال، عنرررروان برررره

 ۱۰ و ۱۹ ترتیرررررب بررررره یررررراهو و بینررررر  سرررررپس و داشرررررت، اختیرررررار در را

 امررا اسررت، انحصررار یرر  ایررن کرره رسرردمی نظررر برره. داشررتند سررهم درصررد

 یرر  عنرروان برره جسررتجو، موتررور یرر  جررای برره را خررود موقعیررت گوگررل

 موتررررور بررررازار مررررالی گررررردش. کرررررد معرفرررری جهررررانی تبلی رررراتی شرررررکت

 برررررای مبلرررر  ایررررن امررررا اسررررت، دالر میلیررررارد ۱۷ متحررررده تایرررراال جسررررتجو

 گوگررررل اگررررر حترررری. اسررررت دالر میلیررررارد ۴۹۵ جهررررانی تبلی ررررات بررررازار

 اختیررررار در را متحررررده ایرررراالت در جسررررتجو موتورهررررای بررررازار از ۱۰۰٪

. برررود خواهرررد جهرررانی تبلی رررات برررازار از ٪۳.۴ تنهرررا ایرررن باشرررد، داشرررته
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 بررررره انحصرررررار یررررر  ایرررررن تمررررراد،اعبی گرررررذارانقانون نگررررراه از بنرررررابراین

 .آیدنمی حساب

 

 عمررررل برررررعکس نیسررررتند، انحصرررراری کرررره هاییشرررررکت دیگررررر، سرررروی از

 موقعیرررررت کارکنررررران، و گرررررذاران سررررررمایه جرررررذب بررررررای آنهرررررا. کننررررردمی

 دسرررت در بررره تظررراهر و کوچررر ، بازارهرررای تعریرررف برررا را خرررود رقرررابتی

 انحصررراری آمیرررزی اغرررراق طرررور بررره برررازار، از کررروچکی بخرررش داشرررتن

 .دهندمی وهجل

 

 یرر  کرره کنررد ادعررا اسررت ممکررن رسررتوران، یرر  مالرر  مثررال عنرروان برره

 کالیفرنیرررا پرررالوآلتوی بخرررش انگلیسررری رسرررتورانهای در انحصررراری برررازار

 همررره وضرررعیت اسرررت؟ برررازار از درسرررت تعریرررف یررر  ایرررن آیرررا امرررا. دارد

 مرررررورد در اسررررت؟ چگونرررره کالیفرنیررررا پررررالوآلتوی منطقرررره هایرسررررتوران

 خرررروردن برررره ایعالقرررره اصررررال مررررردم آیررررا ور؟چطرررر نزدیرررر  شررررهرهای

 هاییداسرررررتان انحصررررراریغیر هایشررررررکت دارنرررررد؟ بریتانیرررررایی غرررررذاهای

 سرررازند،می اسرررت، رقبرررا از متفررراوت شرکتشررران چگونررره اینکررره دربررراره را

 .هستند اهمیت بی و کوچ  هاتفاوت این حقیقت در اما
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 است انحصارخوب چرا

 

 پیتررر -." اسررت چیررز همرره ایرر اسررت مهمرری چیررز پررول کررار، و کسررب در"

 تیل

 

 نررروآوری، بررردون اسرررتاتی  جهررران یررر  در برررد؟ یرررا اسرررت انحصرررارخوب

 جیررررب کررررردن خررررالی و قیمررررت بررررردن برررراال معنرررری برررره تنهررررا ار،انحصرررر

. کنیمنمرری زنرردگی ثابررت جهرران یرر  در مررا حررال، ایررن بررا. اسررت مشررتریان

 نرررروآوری و سررررودآوری ایبررررر قدرتمنرررردی نیروهررررای تواننرررردمی هاشرررررکت

 شررررود، درگیررررر ایرحمانررررهبی رقابررررت در شررررکت یرررر  اگررررر امررررا باشرررند،

 در یرررا و کنرررد گرررذاری سررررمایه توانررردنمی و اسرررت بقرررا برررر تمرکرررزش تنهرررا

 اهررررداف برررره تواننرررردمی انحصررررارگرها مقابررررل در. کنررررد فکررررر آینررررده مررررورد

 انسررررران هرررررایفعالیت انجرررررام خرررررود، کارکنررررران از مراقبرررررت مثرررررل بررررراالتر

 .کنند فکر نوآوری در گذاری سرمایه و جهان در تانهدوس

 



 
 
29 
 

 سرررود. شرررودمی نرروآوری بررررای قرروی انگیرررزه ایجررراد باعررا انحصرررار سررود

 اپرررررل. اسرررررت نررررروآوری هررررراده نتیجررررره محصررررروالتش از اپرررررل انحصررررراری

 بهتررررر محصرررروالت سرررراخت در و کرررررده اسررررتفاده سررررود ایررررن از توانرررردمی

 هررررایانتخاب و االتربرررر کیفیررررت مشررررتریان نتیجرررره در. کنررررد گذاریسرررررمایه

 .آورندمی دست به بیشتری

 

 زود خیلرررری باشررررند، نرررراتوان نرررروآوری در انحصرررراری، هایشرررررکت اگررررر

 هایدهرره در IBM جایگرراه. شررد خواهررد آنهررا جررایگزین دیگررری شرررکت

 هررررررررم آن انحصررررررررار کرررررررره شررررررررد مایکروسررررررررافت آن از ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰

 .است رفته بین از گوگل اندروید و اپل هایموبایل توسط امروزه

 

 از و شناسرررردمی را انحصرررراری هایشرررررکت ارزش نیررررز هررررادولت حترررری

 جدیرررررد انحصرررررارهای ایجررررراد دنبرررررال بررررره اختراعرررررات ثبرررررت اداره طریرررررق

 .هستند دیگری
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 چهارم فصل

 

 رقابت ایدئولوژی 

 

 است؟ خوب رقابت مردم نظر از چرا 

 و نوآورانررره تمحصررروال ایجررراد خررراطر بررره) اسرررت خررروب انحصرررار اگرررر

 و تکررراری محصرروالت تولیررد دلیررل برره) اسررت بررد رقابررت و( پایرردار سررود

 در مثبرررت شررراخ  عنررروان بررره را رقابرررت مرررا فرهنررر  چررررا ،(سرررود بررردون

 گیرد؟می نظر

 

 برررا کودکررران کررره شرررد آغررراز زمرررانی آموزشررری نظرررام در رقرررابتی ایررردئولوژی

 یکسررران تررردریس هرررایروش و مشرررابه هرررایآزمون مشرررابه، درسررری برنامررره

 برره دسررتیابی برررای رقابررت برره مجبررور اسررتعدادها، گرررفتن نظررر در برردون

 همررره بررررای کررره شررررایطی در. شررردند هادانشرررگاه در قبرررولی و بررراالتر نمرررره

 .شوندمی هم شبیه کامال مرور به آنها است یکسان
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 ادامررره یرررا مناسرررب شررر لی یرررافتن بررررای و یابررردمی ادامررره کرررال  در رقابرررت

 .کنندمی مبارزه پزشکی و حقوق هایدانشگاه در تحصیل

 

 گذرانرررردن از پررررس. بررررود اول نفررررر شرررردید هررررایرقابت ایررررن در تیررررل پیتررررر

 حقرررررروق یهدانشررررررکد در تیررررررل اسررررررتنفورد، در کارشناسرررررری دوره موفررررررق

 کرررردن پیررردا دانشرررگاه ایرررن دانشرررجویان بررررای کررررد، نرررام ثبرررت اسرررتنفورد

 اسررررت، رویررررایی و معتبررررر مرررروقعیتی کرررره کشررررور، عررررالی دیرررروان در کررررار

 در. کنرررد دریافرررت را خرررود مررردرک نشرررد موفرررق او امرررا برررود، شرررده ینتضرررم

 تجررررارت در او. پرداخررررت تجررررارت برررره و کرررررد رهررررا را حقرررروق نهایررررت

 کررره کررررد کشرررف را خرررودش زمرررانی امرررا برررود، وکالرررت از ترموفرررق بسررریار

 .برداشت رقابت از دست

 

 کار و کسب در رقابت 

 

 ماننرررد و کنررردمی تشرررویق رقابرررت بررره را افرررراد هرررم داریسررررمایه فرهنررر 

. کننررردمی یررراد نیررررو نرررام بررره خرررود کارمنررردان از صرررلیبی هرررایجن  دوران

 رقابرررت در کررره هاییشررررکت امرررا... و مرررالی هررراینیرو فرررروش، هررراینیرو
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 روی کررررار و کسررررب جررررای برررره را خررررود تمرکررررز اغلررررب شرررروندمی غرررررق

 .دهندمی قرار خود رقبای

 

 یکررررری – جداگانررررره بازارهرررررای در ترتیرررررب بررررره مایکروسرررررافت و گوگرررررل

 آنهررررا. دارنررررد قرررررار - هرررراعامل سیسررررتم در دیگررررری و جسررررتجو موتررررور

 و کرررروم عامرررل سیسرررتم گوگرررل و کردنرررد یکررردیگر برررا رقابرررت بررره شررررو 

 در. کردنررررررد انرررررردازیراه را بینرررررر  جسررررررتجوی موتررررررور مایکروسررررررافت

 سررراخته کررره رقرررابتی برررازار از دور بررره و آنهرررا دوی هرررر از اپرررل کررره حرررالی

 .گرفت سبقت آنها از و آورد دست هب بیشتری بازار سهم بودند،

 

 دیرررده جرررا همررره در شررروندمی نررروآوری از دوری موجرررب کررره هررراییرقابت

 :شوندمی

 

Square، Intuit و PayPal، اعتبررراری هرررای کرررارت خوانررردن قابلیرررت 

 هرررایپوز برررا تفررراوتی هررری  ظررراهرا کررره کردنرررد، ایجررراد را موبایرررل توسرررط

 .ندارد سیمبی فروشگاهی
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 و ۱۹۹۰Pets.com، PetStore.com هرررررررررررررای سرررررررررررررال در

Petopia.comغررررررق دیگرررررری دادن شکسرررررت در را خرررررود کررررردام هرررررر 

 کرررد، مرری پایرردار را آنهررا تجررارت کرره خررود کرراری هایجنبرره از و نررددکر

 .شدند غافل

 

 چنرردین ،Siebel Systems از سرریبل تررام و Oracle از الیسررون لررری

 .کردند تالش کارکنان جذب و یکدیگر تخریب برای سال

 

 اتحرررراد ایجرررراد رقابررررت، از جلرررروگیری برررررای راه بهترررررین اوقررررات گرررراهی

 یررر  در پرررالپی از لررروچین مکرررس و تیرررل پیترررر ،۱۹۹۹ سرررال در. اسرررت

 از بسرریاری. شرردند درگیررر X.comو ماسرر  ایررالن بررا عیررار تمررام جنرر 

 تررررالش سرررراعته ۱۰۰ صررررورت برررره مترررروالی هایهفترررره پررررالپی کارکنرررران

 زمرررانی نهایرررت در اامررر. دهنرررد شکسرررت را X.com محصرررول ترررا کردنرررد

 انفجررررار یعنرررری مشرررترک خطررررری بررررا کررره شرررردند متوجرررره تررریم دو هررررر کررره

 و گذاشرررررررتند کنرررررررار را هرررررررارقابت اند،شرررررررده مواجررررررره فنررررررراوری حبررررررراب

 کمررر  آنهرررا بررره کررره کردنرررد شررررو  شررررکت دو ادغرررام بررررای ایمرررذاکره
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 از آنکررره مهمترررر و یابنرررد نجرررات الکترونیررر  تجرررارت انفجرررار از ترررا کررررد

 .شوند برخوردار باال رزشا با کار و کسب ی 

 

 مبررررارزه بایررررد شررررما اگررررر. هسررررتند ناپررررذیر اجتنرررراب مبررررارزات از برخرررری

 کنیررد وارد سررخت ضررربه یرر  یررا نرردارد، وجررود وسررطی خررط هرری  کنیررد،

 میانرررره. نکنیررررد شرررررو  را مبررررارزه دیگررررر یررررا و شرررروید پیررررروز سررررری  و

 برررره منجررررر کررره شررررودمی مررردت طرررروالنی درگیررررری یررر  برررره منجرررر روی

 .شودمی طرف دو هر انرژی رفتن بین از و ذهنی درگیری
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 پنجم فصل

 

 ماندگاری و آینده ارزش محرک آخرین مزیت،

 

 میلیرررارد ۲۴ ،۲۰۱۳ سرررال در عمرررومی سرررهام عرضررره اولرررین در تررروییتر

 تررررایمز، نیویررررورک ارزش برابررررر ۱۲ از برررریش شررررد، گررررذاریارزش دالر

 چررررون چرررررا؟ بر،هزینرررره ترررروئیر و بررررود سررررودآور تررررایمز کرررره وجررررودی بررررا

 برررازار دارد، آن آینرررده نقررردی هرررایجریان بررره بسرررتگی شررررکت یررر  ارزش

 ترررایمز از بزرگترررر بسررریار تررروییتر آینرررده نقررردی هرررایجریان اسرررت معتقرررد

 .بود خواهد

 

 مرررردت کوترررراه در ترررروییتر ماننررررد تکنولرررروژی هررررای شرررررکت از بسرررریاری

 ۱۵ تررررا ۱۰ قلحرررردا نقرررردی جریرررران از آنهررررا ارزش و هسررررتند بررررر هزینرررره

 یرررر  آینررررده، سررررودهای اهمیررررت دلیررررل برررره. آیرررردمی دسررررت برررره آینررررده سررررال

 .باشد داشته نیز استمرار باید بلکه کند رشد باید تنها نه انحصار
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 ایرررن پایرررداری و دوام امرررا اسرررت مهرررم و ارزشرررمند هاشررررکت بررررای رشرررد

 بررازی ارایرره در بزرگرری موفقیررت Zynga .نیسررت شررده تضررمین رشررد

Farmville کند حفظ را آن نتوانست اما آورد ستد بهGroupon 

 از یکرررررری دنیررررررا گروهرررررری تخفیررررررف سررررررایت ترینموفررررررق و ترررررررینبزر 

 جررررذب در امررررا بررررود ترررراری  در رشررررد حررررال در هایشرررررکت ترینسررررری 

 .ماند ناتوان تازه مشتریان

 

 پایدار انحصاری کاالهای خصوصیت ۴

 

 گیررررری نرررردازها مسررررلما اسررررت؟ چگونرررره کرررراال یرررر  پایررررداری گیریانرررردازه

 ۴ زیرررر در. اسرررت ذهنررری بیشرررتر دوام گیریانررردازه امرررا اسرررت، آسررران رشرررد

 :است شده ذکر دوام با هایشرکت ویژگی

 

 برابر ده قانون و اختصاصی فناوری .۱ 

 مهمترررررین اسررررت، دشرررروار آن کررررردن کپرررری کرررره اختصاصرررری تکنولرررروژی

 کپرررری تقریبررررا مثررررال، عنرررروان برررره. اسررررت پایررررداری و ثبررررات ایجرررراد مزیررررت



 
 
37 
 

 هررررا،تکنولوژی سررررایر و گوگررررل اختصاصرررری جسررررتجو الگرررروریتم نکرررررد

 جسررررتجوی موتررررور تواننرررردنمی بنررررابراین اسررررت، دشرررروار دیگررررران برررررای

 .کنند ارائه بهتری

 

 از را رقابررررت کرررره باشررررد بهتررررر چقرررردر بایررررد اختصاصرررری تکنولرررروژی امررررا

 :کندمی ادعا تیل پیتر ببرد؟ بین

 

 ۱۰ حرررداقل ایررردب اختصاصررری تکنولررروژی کلررری، قاعرررده یررر  عنررروان بررره"

 مزیرررت یررر  بررره منجرررر ترررا باشرررد آن جرررایگزین نزدیکتررررین از بهترررر برابرررر

 توسرررط اسرررت ممکرررن باشرررد ایرررن از کمترررر اگرررر. شرررود واقعررری انحصررراری

 ".شود جایگزین پیشرفت درحال هایشرکت

 

 هررری  کررره جدیرررد کرررامال چیرررزی اختررررا  برررا توانررردمی برابرررری، ۱۰ مزیرررت

 .شود ایجاد موجود، لح راه ی  بهبود یا باشد نداشته رقیبی

 

 :مثال عنوان به
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 برابرررر ۱۰ حرررداقل معرررامالت سررررعت مرررورد در پرررالپی پرداخرررت سیسرررتم

 جررای برره مشررتریان کرره طرروری برره بررود، eBay پرداخررت سیسررتم از بهتررر

 از پررررالپی بررررا برررری،ای از وجرررره دریافررررت برررررای روزه ۱۰ تررررا ۷ انتظررررار

 .شدندمی مندبهره فوری پرداخت

 

 در برابررررری ۱۰ بهبررررود بررررا را خررررود کترررراب نالیررررنآ فروشررررگاه آمررررازون

 برررریش زمرررران آن در و کرررررد انرررردازیراه فروشررررگاه در موجررررود هررررایآیتم

 وجررررررود کترررررراب آن در دنیررررررا، فروشرررررریکتاب بزرگترررررررین برابررررررر ۱۰ از

 .داشت

 

 برررازار سرررختی بررره آنهرررا بررررای و بودنرررد برررد خیلررری هررراتبلت ،iPad از قبرررل

 بررا امررا نبررود، جدیررد نرروآوری یرر  اپررل، آیپررد کرره حررال ایررن بررا. شرردمی پیرردا

 بهبررررود برررره آن، عملکرررررد و طراحرررری افررررزار، نرررررم افررررزار، سررررخت بهبررررود

 .یافت دست برابری ۱۰
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 ایشبکه اثرات .۲

 

 جمعیرررت زیررررا شرررود،می ارزشرررمندتر ایشررربکه اثررررات برررا محصرررول یررر 

 شرررربکه مثررررال، عنرررروان برررره. کننرررردمی اسررررتفاده آن از مررررردم از بیشررررتری

 و دوسرررررتان بیشرررررتر زیررررررا اسرررررت ارزشرررررمند فیسررررربوک ماننرررررد اجتمررررراعی

 .پیوستند آن به تانخانواده

 

 نیررراز انحصرررار یررر  ایجررراد گفرررت، خرررواهیم بعررردی بخرررش در کررره همرررانطور

. دارد را آن در حاکمیرررررررت و کوچررررررر  برررررررازار یررررررر  در شررررررررو  بررررررره

 برررررای و برررروده کوچرررر  بایررررد ایشرررربکه اثرررررات بررررا محصرررروالت بنررررابراین

 دانشرررگاه دانشرررجویان برررا تنهرررا کفیسررربو. باشرررند ارزشرررمند اولیررره کررراربران

 دانشرررررجویان از عظیمررررری حجرررررم بررررراره یررررر  امرررررا شرررررد، آغررررراز هررررراروارد

 در ارزشرررمند بسررریار شررربکه یررر  بررره فیسررربوک و پیوسرررتند آن بررره هررراروارد

 آغرررراز انحصررررار سررررمت برررره را خررررود مسرررریر و تبرررردیل دانشررررگاه محوطرررره

 .کرد
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 (وسیع رشد قابلیت) پذیر اسکیل تجارت .۳

 

Scale کررره اسرررت ایرررن دهنرررده نشررران کرررار و کسرررب  یررر رشرررد و پرررذیری 

 محصررروالت تعرررداد برررین شررررکت ثابرررت هزینررره تولیرررد، افرررزایش در چگونررره

. شرررودمی سرررود حاشررریه افرررزایش بررره منجرررر و شرررودمی تقسررریم شرررده تولیرررد

 اسرررت، صرررفر بررره نزدیررر  محصرررول نهرررایی هزینررره افرررزار، نررررم برررازار در

. کننررد رشررد تواننرردمی خرروبی برره افررزاری نرررم کارهررای و کسررب بنررابراین

 کارهررررای و کسررررب در کررررردن اسررررکیل و انحصررررار ایجرررراد مقابررررل، در امررررا

 رشررررد درآمررررد نسرررربت برررره آنهررررا هایهزینرررره زیرررررا اسررررت دشرررروار خرررردماتی

 و کسررررب یرررر  شرررررو  هنگررررام. مانرررردمی ثابررررت سررررود حاشرررریه و کننرررردمی

 در و هاهزینررره در جرررویی صررررفه پتانسررریل آیرررا کررره کنیرررد بررسررری کرررار،

 .خیر یا ریددا را پذیری اسکیل نهایت

 

 برندینگ.۴ 

 

 انحصررار ایجرراد برررای مطمررئن راهرری قرروی برنرردین  و برنررد یرر  ایجرراد

 وجرررود برررازار در زیرررادی شرررده کپررری هاینوشرررابه مثرررال، عنررروان بررره اسرررت،
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 انحصرررررار در برررررازار و دارد وجرررررود کوکررررراکوال یررررر  فقرررررط امرررررا دارنرررررد،

 مصررررف تجربررره اسررراس برررر را قدرتمنرررد برنرررد ابرررر یررر  اپرررل یرررا اوسرررت

 .است ساخته شده ثبت هایپتنت و زیبا محصوالت ن،کنندگا

 

 کرررردن کپررری برررا را اپرررل تجررراری نرررام کننررردمی سرررعی هاشررررکت از بسررریاری

 اپرررل برنرررد امرررا. کننرررد تقلیرررد تبلی ررراتی هرررایتکنی  و محصررروالت زیبرررایی

 .است شده ساخته انحصاری محکم های ستون روی بر

 

 افررررزار رمنرررر و افررررزار سررررخت در خررررود اختصاصرررری تکنولرررروژی در اپررررل

 و اپرررل اسرررتورا . اسرررت برابرررری ۱۰ مزیرررت دارای و فررررد بررره منحصرررر

. دهنرررردمی نشرررران خرررروبی برررره را ایشرررربکه اثرررررات آن، هایدهنررررده توسررررعه

 هررای برنامرره اپررل، مشررتریان بررزر  پایگرراه برره توجرره بررا دهنرردگان توسررعه

 امکررررران لدلیررررر بررررره مشرررررتریان و سرررررازندمی اسرررررتور ا  بررررررای را خرررررود

. کننرررردمی خریررررداری را اپررررل محصرررروالت ها،برنامرررره گسررررترده انتخرررراب

. کنررردمی ایجررراد بیشرررتری ارزش مشرررتریان بررررای بیشرررتر توسرررعه بنرررابراین

 قرررردرت بررررردن کررررار برررره و برررراال تولیررررد مقرررردار خرررراطر برررره اپررررل همچنررررین
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 هایهزینرررررره جوییصرررررررفه از خررررررود، تولیررررررد زنجیررررررره در گررررررذاریقیمت

 .ستا مند بهره کردن اسکیل

 

 انحصار یک ساخت چگونگی

 

 وجررررود انحصررررار یررر  سرررراخت بررررای دسررررتورالعملی هررری  کرررره حرررالی در

 مررری آغررراز ایمرحلررره دو فرآینرررد یررر  از انحصرررارها ترینموفرررق نررردارد،

 :شوند

 

 کوچ  بازار حاکمیت با شرو 

 مجاور بازارهای در گسترش با رشد و اسکیل

 

 کنید شروع کوچک بازار یک در حاکمیت با .۱  

 

 برررازار یررر  از ترسررراده بسررریار کوچررر  برررازار یررر  در انحصرررار ایجررراد

 برره کرره باشررید مشررتریانی از کوچرر  گررروه یرر  دنبررال برره. اسررت بررزر 
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 کررره کنیرررد جسرررتجو را بازارهرررایی. دارنرررد نیررراز محصرررول یررر  بررره شررردت

 آنقررردر اولیررره بازارهرررای اغلرررب. شررروید روروبررره کمررری رقبرررای برررا آن در

 .هستند استفاده و رودو غیرقابل نظر به که هستند کوچ 

 

 eBay در ایحرفرره فروشررندگان بررر تمرکررز بررا بررار اولررین برررای پررالپی

 ایحرفرررره فروشررررندگان بررررازار. شررررد الکترونیرررر  پرداخررررت بررررازار وارد ،

 بررره آنهرررا امرررا شررردمی شرررامل را مشرررتریان از کمررری حجرررم و برررود کوچررر 

 انحصرررار یررر  توانسرررت پرررالپی و داشرررتند نیررراز محصرررول ایرررن بررره شررردت

 دیگرررر بازارهرررای در گسرررترش بررره شررررو  آن واسرررطه بررره و کنرررد ایجررراد

 .کند

 

 بررررزر  بازارهررررای وارد تررررا کننرررردمی تررررالش کارآفرینرررران اوقررررات گرررراهی

 کوچررر  بخرررش یررر  بررره تنهرررا موفقیرررت بررررای کررره اسرررتدالل ایرررن برررا شررروند،

 از ٪۱ آوردن دسرررررت برررره گوینررررردمی مررررثال. دارنرررررد نیرررراز برررررازار ایررررن از

. اسرررت پرررذیر امکررران موبایرررل هرررایتلفن بررررای دالری میلیرررارد ۱۰۰ برررازار

 میلیررررارد ۱ کررررار و کسررررب یرررر  و اسررررت ٪۱ فقررررط ایررررن اسررررت درسررررت
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 مررری کرررار نررردرت بررره اسرررتدالل ایرررن امرررا. آورد خواهرررد ارم ررران بررره دالری

 : چون کند

 

. نیسررررت ایسرررراده کررررار مشررررتری جررررذب و بررررزر  بازارهررررای برررره ورود

 غیررررر هررررم را ٪۱ همرررران جررررذب و اسررررت زیرررراد بسرررریار رقابررررت معمرررروال

 حاشررریه رحمانررره،بی رقابرررت باشرررید، ٪۱ برنرررده اگرررر حتررری. کنررردمی مکرررنم

 .برد خواهد بین از را سودتان

 

 مجاور بازارهای به گسترش با کردن اسکیل .۲

 

 برررره دقررررت برررره را خررررود کررررار کوچرررر ، بررررازار یرررر  بررررر غلبرررره بررررا پررررس

 را آمرررازون برررزوس جرررف کررره زمرررانی. دهیرررد گسرررترش مجررراور بازارهرررای

 بینررردازد راه آنالینررری فروشررری خررررده شرررگاهفرو خواسرررتمی کررررد، آغررراز

 چنرررردین کرررره کرررررد شرررررو  کترررراب بررررا او امررررا. فروشرررردمی چیررررز همرررره کرررره

 :داشت مزیت
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 انبرررار دلیرررل همرررین بررره و بودنرررد شرررکل یررر  و انررردازه یررر  تقریبرررا هررراکتاب

 .بود ترساده محصوالت سایر به نسبت آنها حمل و

 

 هررررایکتاب ینبرررر گسررررترده انتخرررراب امکرررران ایجرررراد بررررا توانرررردمی آمررررازون

 کرررار ایرررن فیزیکررری هایفروشررری کتررراب بررررای. کنرررد ایجررراد مزیرررت کمیررراب،

 انبرررار او کررره چررررا اسرررت سرررودآور آمرررازون بررررای امرررا نیسرررت صررررفه بررره

 برررازار کررره نرررادر، هرررایکتاب مشرررتریان اغلرررب بنرررابراین. نررردارد فیزیکررری

 .شدند آمازون از استفاده به مندعالقه بیشتر بودند، هم محدودی

 

 گرفرررت، سرررلطه تحرررت را آنالیرررن هررایکتاب برررازار آمرررازون کررره آن از پررس

 بازارهرررایی -شرررد وارد افزارهرررا نررررم و فررریلم ،دیسررری برررازار در دقرررت بررره

 بدسرررت هرررم را آنهرررا برررازار کررره هنگرررامی - بودنرررد هررراکتاب بررره مشرررابه کررره

 زمرررانی ترررا داد ادامررره جدیرررد هرررایبخش کرررردن اضرررافه بررره همچنررران آورد،

 .شد تبدیل هست، امروز هک عظیمی فروشی خرده به که
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 مهررررارت یرررر  بازارهررررا برررره ورود ترتیررررب و اسررررتراتژی کررررردن مشررررخ 

 مناسرررب زمررران در کرررار ترررا دارد انضرررباط و نظرررم بررره نیررراز کررره اسرررت مهرررم

 .کند پیدا گسترش مجاور مناسب بازارهای به

 

 شودمی شکست به منجر اختالل

 

 اسرررت اصرررطالحی– Disruptive innovation - مخررررب نررروآوری

 The Dilemma Innovator در کریستنسررررن کلرررری وسررررطت کرررره

 یررررر  آن در کرررره کنرررردمی مطرررررح را ایپدیرررررده او اسررررت، شررررده اخترررررا 

 هرررررررم معمررررررروال و شرررررررودمی معرفررررررری برررررررازار بررررررره ارزان تکنولررررررروژی

 زمررررررران، گذشرررررررت برررررررا. گیرنررررررردمی نادیرررررررده را آن برترررررررر هایشررررررررکت

 محصرررروالت و یابررردمی بهبرررود چشرررمگیری طرررور بررره ارزان، تکنولررروژی

 کامپیوترهرررای. گیرررردمی سررربقت آنهرررا از یرررا بررررده برررین از را برررازار فعلررری

 حرررال در و بردنرررد برررین از را سرررازمانی برررزر  کامپیوترهرررای شخصررری،

 کامپیوترهرررررای بررررا را کررررار همررررران اسررررت ممکررررن همرررررراه تلفررررن حاضررررر

 .دهد انجام شخصی
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 شررررده دور کریستنسررررن اصررررلی معنررررای از مخرررررب نرررروآوری روزهررررا ایررررن

 اسررت شررده جدیررد محصررول هررر برررای کلیرردی لمررهک یرر  برره تبرردیل و اسررت

 تفکررررر ایررررن. آیرررردمی حسرررراب برررره معتبررررر هایشرررررکت برررررای تهدیرررردی کرررره

 دامرررررن آن بررررره رقابرررررت از اجتنررررراب جرررررای بررررره زیررررررا اسرررررت، خطرنررررراک

 برررره رقابررررت، در محصررررول یرررر  موقعیررررت تثبیررررت باشررررد یادترررران. زنرررردمی

 .شودنمی منجر آن برای انحصار ایجاد

 

 برررره را صررررنعت بررررزر  بررررازیگران از  یرررر هرررری  پررررالپی مثررررال برررررای

 برررررررای بررررررازار گسررررررترش روی عررررررو ، در. اسررررررت نکشرررررریده چررررررالش

 عبرررارت بررره. شرررد رهبرررر بررره تبررردیل آن در و شرررد متمرکرررز آنالیرررن پرداخرررت

 کرررامال محصرررول یررر  ایجررراد برررا و نشررروید رقابرررت وارد کنیرررد سرررعی دیگرررر

 .بسازید را خود بازار برابری ۱۰ مزیت با جدید

 

 محرک آخرین مزیت،

 

 محصرررول اولرررین اگرررر. اسرررت تجررراری اسرررتراتژی یررر  محررررک" مزیرررت"

 را تررروجهی قابرررل سرررهم برررازاردر باشرررد قررروی رقرررابتی مزیرررت دارای شرررما
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 یرررر  کرررره صررررورتی در مزیررررت ایررررن امررررا. دهرررردمی اختصررررا  خررررود برررره

 .نیست مفید چندان کند، کپی را شما محصول بتواند رقیب

 

 و باشرررید برررازار یررر  در محررررک آخررررین کررره اسرررت ایرررن راه بهتررررین پرررس

 قررررادر را شررررما ویژگرررری ایررررن. کنیررررد ایجرررراد را بررررزر  پیشرررررفت آخرررررین

 سررررررود از و برویررررررد پرررررریش خرررررروب بسرررررریار هررررررارقابت در تررررررا سررررررازدمی

 و نبرررررود جسرررررتجو موترررررور اولرررررین گوگرررررل. شررررروید منررررردبهره انحصررررراری

 قابررررل طررررور برررره دو هررررر امررررا نبررررود، اجتمرررراعی شرررربکه اولررررین فیسرررربوک

 .دادند بهبود مزیت آخرین با را خود حصولم توجهی
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 ششم فصل

 

 ندارد وجود شانسی بلیت  

 

 مهارت؟ یا شانس  

 

 مررررالکوم مهررررارت؟ یررررا اسررررت شررررانس نتیجرررره کررررار و کسررررب در موفقیررررت

 خررررود کتررراب در کانررررادایی مشرررهور نگارروزنامرررره و نویسرررنده گرررالدول

(Outlieres)، موفقیرررت کررره گویررردمی و دانررردمی تررررمهم را شرررانس نقرررش 

 مزایرررای و خرررورده شکسرررت هایفرصرررت گذاشرررتن هرررم کنرررار"  از حاصرررل

 وارن چررررون بزرگررررانی طرررررف، یرررر  از. " اسررررت شررررده کشررررف مطلررررق

 نسررربت شرررانس بررره را خرررود موفقیرررت گیرررتس بیرررل و برررزوس جرررف بافرررت،

 ماننرررد هرررم کارآفرینرررانی شرررویممی متوجررره کنررریم دقرررت اگرررر امرررا. دهنررردمی

 شررررکت چنررردین کررره هسرررتند ماسررر  ایرررالن و دورزی جررر  جرررابز، اسرررتیو

 کرررره دارنررررد برررراور و انررررد کرررررده ایجرررراد دالری میلیررررارد مررررالی گررررردش بررررا

 مرررالک شرررانس تنهرررا اگرررر قطعرررا! اسرررت بررروده آنهرررا موفقیرررت عامرررل مهرررارت

 .آفریدندنمی شاهکارهایی چنین آنها بود موفقیت
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 بدبینی مقابل در بینیخوش و کدر دید مقابل در روشن دید

 

 نباشرررد برررد شررراید گیرررریم،می نظرررر در را مهرررارت و شرررانس نقرررش کررره وقترری

 دارنررد روشررنی تفکررر کرره کسررانی: کنرریم تقسرریم دسررته دو برره را جهرران کرره

 و ندارنررررد مشخصرررری برنامرررره کرررره کسررررانی مقابررررل در هسررررتند بینخرررروش و

 کرررره معتقدنررررد دارنررررد، مشخصرررری تفکررررر کرررره اندیشررررمندانی! هسررررتند برررردبینی

 دوم دسررررته کرررره حررررالی در اسررررت، بینرررریپیش لقابرررر و کنترررررل قابررررل آینررررده

 افرررررراد. اسرررررت بینررررریپیش قابرررررل غیرررررر و تصرررررادفی آینرررررده کررررره معتقدنرررررد

 آنچرره از برردبینان کرره حررالی در دارنررد، اعتقرراد بهتررر ایآینررده برره بینخرروش

 .ترسندمی آورد،می ارم ان به آینده که

 

 :است کرده تقسیم دسته چهار به را مردم ها،دیدگاه این ترکیب

 

 اسررت سرریاه آینررده کرره معتقدنررد آنهررا ندارنررد، روشررنی تفکررر کرره برردبینانی.۱

 دهرررره از اروپررررا مررررردم. داد انجررررام تررررواننمی آن مررررورد در کرررراری هررری  و
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 رکررررود دچررررار اقتصرررراد کرررره چرررررا انررررد،گرفته قرررررار دسررررته ایررررن در ۱۹۷۰

 .رسیدندمی نظر به ناتوان مشکل این حل در هادولت و بوده

 

 اسررت سرریاه آینررده کرره باورنررد ایررن بررر دارنررد وشررنیر تفکررر کرره برردبینانی.۲

 ایرررن در چرررین مرررردم. کررررد ترررالش سرررخت بایرررد آن برررا رویرررارویی بررررای و

 مرررردم و دولرررت فعلررری، اقتصرررادی رشرررد وجرررود برررا. گیرنررردمی قررررار دسرررته

 پایررررداری مررررورد در آنهررررا. شررررود برررردتر چیررررز همرررره کرررره ترسررررندمی چررررین

 هایهزینررره یشافرررزا باعرررا سرررری  رشرررد زیررررا هسرررتند  نگرررران اقتصررراد

 محرررریط صررررنعتی هایشرررررکت همچنررررین و شررررودمی منرررراب  و کررررار نیررررروی

 و دارسرررررررررمایه هررررررررایچینی. دهرررررررردمی قرررررررررار خطررررررررر در را زیسررررررررت

 تررررا کننررررد خررررار  کشررررور از را خررررود پررررول کننرررردمی سررررعی زده،وحشررررت

 .باشند داشته خود برای امنی منطقه

 

 آینرررده کررره باورنرررد ایرررن برررر دارنرررد، روشرررن تفکرررر کررره بینیخررروش افرررراد.۳

. کننرررردمی کررررار و ریزیبرنامرررره اسرررراس ایررررن بررررر و بررررود، خواهررررد بهتررررر

 قرررررار دسررررته ایررررن در ،۱۹۵۰ دهرررره تررررا هجرررردهم قرررررن از غرررررب دنیررررای
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 معتقرررررد بازرگانررررران و پزشرررررکان مهندسررررران، دانشرررررمندان، زیررررررا گرفرررررت،

 .کنند تبدیل بهتری جای به را جهان توانند می که بودند

 

 آینررده کرره باورنررد ایررن بررر ندارنررد، نیروشرر تفکررر کرره بینیخرروش افررراد.۴

 خاصرررری یبرنامرررره بنررررابراین! چگونرررره داننرررردنمی امررررا بررررود، خواهررررد بهترررر

 اقتصرررادی رشرررد مرررردم کررره ،۱۹۸۰ دهررره از آمریکرررا. ندارنرررد آینرررده بررررای

 .گرفت قرار دسته این در کردند، احساس را

 

 است روشن تفکر با بینخوش افراد نیازمند آینده

 

 کررره اسرررت بینیخررروش افرررراد برره متعلرررق غالرررب فکررررت امرررروز، فرهنرر  در

 و رشرررررد کررررره کننررررردمی تصرررررور و ندارنرررررد آینرررررده بررررررای روشرررررنی طررررررح

 مطمرررئن آنهرررا کررره آنجرررا از. افتررردمی اتفررراق خودکرررار صرررورت بررره پیشررررفت

 نررروآوری، جرررای بررره بنرررابراین شرررود،می سررراخته چگونررره آینرررده کررره نیسرررتند

 از بررریش ار شرررانس نقرررش آنهرررا. موجودنرررد وضررر  سرررازی بهینررره مشررر ول

 از. شررررمارندمی نرررراچیز را ریزیبرنامرررره اهمیررررت و کرررررده پررنرررر  حررررد

 چررررره در ترررررالش و صرررررحی  گذاریسررررررمایه کررررردام داننررررردنمی کررررره آنجرررررا
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 طرفرررررررداری گونررررررراگونی و تنرررررررو  از دارد، پیگیرررررررری ارزش ایزمینررررررره

 .گذاشت سبد ی  در را هامرغتخم تمام نباید گویندمی و کنندمی

 

 بررررای. اسرررت نرررداده ر  خودکرررار صرررورت بررره هرگرررز رشرررد و نررروآوری

 بینیخررروش تفکرررر بررره دوبررراره بایرررد مرررردم رشرررد، رونرررد ادامررره از اطمینررران

 نیررراز صرررحی  ریزیبرنامررره بررره آنهرررا. بازگردنرررد ریزیبرنامررره برررا همرررراه

 برررررای و باشررررند داشررررته روشررررنی انررررداز چشررررم آینررررده برررررای بایررررد و دارنررررد

 .کنند تالش آن به دادن شکل
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 هفتم فصل

 

 !کنید دنبال را پول

 

 چیست؟ قدرت قانون

 کررره کررررد مشررراهده ایتالیرررایی اقتصررراددان پرررارتو ویلفرررردو ،۱۹۰۶ سرررال در

 الگرررروی ایررررن. هسررررتند ایتالیررررا هررررایزمین از ٪۸۰ مالرررر  مررررردم از ۲۰٪

 دربررررراره قرررررانون ایرررررن اسرررررت، قررررردرت قرررررانون نرررررابرابر، شررررردیدا توزیررررر 

 دیگرررر بررره نسررربت ناحیررره یررر  در هررراتمزی و توانرررایی تمرکرررز چگرررونگی

 و طبیعرررررت در تررررروانمی را قررررردرت قررررروانین. کنررررردمی صرررررحبت نرررررواحی

 :مثال عنوان به. یافت وفور به جامعه

 

 .است کوچکتر زلزله چندین از قدرتمندتر زلزله، بزرگترین

 

 و شرررررهرها مجمرررررو  بررررره نسررررربت بیشرررررتری جمعیرررررت شرررررهرها بزرگترررررین

 .دارند کوچکتر روستاهای
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 هایشررررکت مجمرررو  بررره نسررربت بیشرررتری سرررود انحصررراری کرررار و کسرررب

 .دارد رقابتی

 

 پذیرریسک گذاریسرمایه و قدرت قانون

 

 یررررر  در تررررروانمی را قررررردرت قرررررانون پذیر،ریسررررر  گذاریسررررررمایه در

 دو یررررا یرررر  معمرررروال آن در کرررره کرررررد مشرررراهده گذاریسرررررمایه مجموعرررره

 رد. هسررررررتند مجموعرررررره بقیرررررره از سررررررودآورتر موفررررررق، گذاریسرررررررمایه

 برره نسرربت را بیشررتری پررول فیسرربوک تیررل، VC گذاریسرررمایه صررندوق

 مجموعرررره ایررررن در همچنررررین. بازگردانررررد دیگررررر هایگذاریسرررررمایه تمررررام

 فیسرررربوک، از پررررس موفررررق گررررذاری سرررررمایه دومررررین عنرررروان برررره پرررراالنیتر

 .آورد ارم ان به را سود بیشترین

 

 شرررررتربی آمریکرررررا، پرررررذیر ریسررررر  هایگذاریسررررررمایه در قررررردرت قرررررانون

 تولیرررد از ٪۰.۲ فقرررط پذیرریسررر  گرررذاری سررررمایه. اسرررت مشررراهده قابرررل

 تحررررت هایشرررررکت امررررا دهنررررد،می تشررررکیل را (GDP)داخلرررری ناخررررال 
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 و انرررررردداده تشرررررریکل را خصوصرررررری بخررررررش مشرررررراغل از ٪۱۱ حمایررررررت

 .دهندمی تشکیل را داخلی ناخال  تولید از ٪۲۱ آنها درآمد

 

 را غیرعرررررادی قاعرررررده دو پرررررذیر،خطر گذاریسررررررمایه در قررررردرت قرررررانون

 :شودمی شامل

 

 باشرررد حررردی بررره بایرررد آمیرررز مخررراطره هایگذاریسررررمایه تمرررام برررالقوه سرررود

 داشررررته گذاریسرررررمایه دوره در را سرررررمایه کررررل بازگشررررت امکرررران کرررره

 .باشند

 

 قاعرررده هررری  اسرررت، کرررم شررردت بررره ۱ شرررماره قاعرررده تحقرررق امکررران آنجرررا از

 .ندارد وجود دیگری
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 رسد؟می نظر به اردشو قدرت قانون چرا

 

 حترررررری. بیننرررررردنمی را آن مررررررردم اکثررررررر قرررررردرت، قررررررانون روا  علیرررررررغم

 بررررره و کررررررده فرامررررروش را آن مفهررررروم هرررررم پذیرریسررررر  گذارانسررررررمایه

 کننرررد تمرکرررز دارنرررد، سررروددهی پتانسررریل کررره نقطررره چنرررد روی آنکررره جرررای

 چرررررا؟. کننرررردمی انتخرررراب را متنررررو  هایگذاریسرررررمایه از وسرررریعی سرررربد

 کنرررد،نمی مرررنعکس را روزانررره تجربیرررات قررردرت قرررانون اینکررره دلیرررل بررره

 داد، نخواهنرررد نشررران بعرررد سرررال چنررردین ترررا را خرررود واقعررری ماهیرررت آنهرررا

 هررررم برررره شرررربیه بسرررریار نظررررر برررره هاشرررررکت همرررره زمرررران آن تررررا بنررررابراین

 .رسندمی

 

 کنیم استفاده قدرت قانون از چگونه

 

 متمرکررررز ریگذاسرررررمایه کننررررد،می درک را قرررردرت قرررروانین کرررره کسررررانی

 گذاریسرررررمایه یرررر  سرررروددهی حررررداقل داننرررردمی چررررون. دهنرررردمی انجررررام

 را نکتررره ایرررن همچنرررین و باشرررد کرررافی پرتفرررو کرررل بررررای توانررردمی موفرررق
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 اسرررت گذاریسررررمایه در تنرررو  از بهترررر اسرررتراتژی ایرررن کررره داننررردمی هرررم

 .کندمی تضمین را سود متوسط حد ی  فقط که

 

 تاسرررریس تررررازه هایاسررررتارتا  اغسررررر مررررردم از بسرررریاری روزهررررا، ایررررن

 حقیقررررت در کنررررد،می درک را قرررردرت قرررروانین کرررره فررررردی امررررا رونرررردمی

 برررود  خواهرررد مرررردد جدیرررد کرررار و کسرررب یررر  روی گذاریسررررمایه بررررای

 ارزش و سررررررررودآوری ها،شرررررررررکت بهترررررررررین از ٪۱ مالکیررررررررت زیرررررررررا

 خواهرررد تاسررریس ترررازه شررررکت یررر  ٪۱۰۰ مالکیرررت بررره نسررربت بیشرررتری

 گذاریسررررمایه بهترررر، تصرررمیم اسرررت، پرررول سررربک هررردف، اگرررر. داشرررت

 برررره شرررردن تبرررردیل مسرررریر در رسرررردمی نظررررر برررره کرررره اسررررت شرررررکتی روی

 .است پربازده سازمانی

 

 بایررررد کننررررد، تأسرررریس شرررررکت یرررر  گیرنرررردمی تصررررمیم کرررره کارآفرینررررانی

 :مثال. کنند دنبال خود کار و کسب در را قدرت قوانین

 

 .است دیگر ازارهایب مجمو  از بهتر احتماال بالقوه بازار ی 
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 .است دیگر ترکیبات همه از بهتر احتماال توزی  استراتژی ی 

 

 .است دیگران از مهمتر بسیار تجاری تصمیمات از بعضی

 

 قرررروانین بایررررد هررررم کننرررردمی دنبررررال را سررررنتی مشرررراغل کرررره افرررررادی حترررری

 برنامررره یررر  داشرررتن روی آموزشررری سیسرررتم. بگیرنرررد نظرررر در را قررردرت

 ترررررا کنررررردمی تشرررررویق را دانشرررررجویان و کنررررردمی تأکیرررررد روترررررین درسررررری

 یررراد خررروبی بررره را برنامررره فررروق هرررایفعالیت و هرررامهارت از ایمجموعررره

 اسرررتعداد یررر  روی شررردت بررره کررره اسرررت ایرررن بهترررر رویکررررد امرررا. بگیرنرررد

 .باشند سودآور آینده در تا کنند تمرکز خا 
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 هشتم فصل

 

 رازها

 

 :دارد دوجو اطالعات نو  ۳

 آن درک و شررررده شررررناخته ایگسررررترده طررررور برررره کرررره حقررررایقی: قرررررارداد

 .است آسان

 

 .است سخت آن کشف و است مبهم که حقیقتی: رازها

 

 .است غیرممکن آن حل که سواالتی :معما

 

 بررره منجرررر نررردرت بررره قراردادهرررا کرررردن دنبرررال اطالعرررات، جسرررتجوی در

 اسرررت غیررررممکن یرررزن معماهرررا کرررردن دنبرررال. شررروندمی جدیرررد اکتشرررافات

 تنهرررا میررران ایرررن در. شرررد نخواهرررد پیررردا پاسرررخی آنهرررا بررررای هرگرررز زیررررا
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 و دارد وجررررود پاسررررخی آنهررررا برررررای کرررره چرررررا هسررررتند ارزشررررمند رازهررررا

 .دانندمی آنها درباره مردم از کمی تعداد

 

 تعرررداد تنهرررا کررره مهمررری حقیقرررت: "بیاوریرررد خررراطر بررره را معکررروس سررروال

: اسرررتارتاپی سررروال و" اسرررت؟ کررردام د،دارنررر اعتقررراد آن بررره مرررردم از کمررری

" اسررت؟ کرردام نیسررت، آن سرراختن فکررر برره کسرری کرره ارزشرری بررا تجررارت"

 رازهرررا. کررررد کشرررف بایرررد کررره اسرررت اسرررراری همررران سررروالها، ایرررن پاسررر 

 هنرررروز اگررررر البترررره دارنررررد، پیگیررررری ارزش کرررره هسررررتند چیزهررررایی تنهررررا

 .باشد مانده باقی جهان در رازی

 

 ۹ کررره بریتانیرررایی ریاضررریدان ویلرررز انررردرو اسرررت؟ مانرررده بررراقی رازی آیرررا

 گویرررردمی اسررررت کرررررده تررررالش فارمررررا قضرررریه آخرررررین اثبررررات برررررای سررررال

 مانرررده بررراقی نشرررده، حرررل سرررال ۳۵۸ مررردت کررره ای قضررریه ، ویلرررز،" بلررره"

 ۹ از پرررس امرررا برررود، بررراهوش فرررردی قطعرررا او. کنرررد حرررل توانسرررت را برررود

 .داشت اعتقاد رازها وجود به همچنان پشتکار و تالش سال
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 را اسرررررار همیشرررره کرررره هسررررتند بررررزر  هایشرررررکت ایررررن تجررررارت، در

 طرررول در خرررودرو و آپارتمررران اجررراره مثرررال، عنررروان بررره. کننررردمی کشرررف

 ماننررد هاییاسررتارتا  امررا بودنررد، دیررده همرره و شرردمی انجررام سررال چنرردین

Airbnb، Uber و Lyft ایررن کررم ظرفیررت از کرره بودنررد کسررانی اولررین 

 بیلیرررون چنررردین مرررالی گرررردش برررا هررراییتجارت و کردنرررد اسرررتفاده بازارهرررا

 .ساختند دالری

 

 آنهرررا بررره کررره کسرررانی تنهرررا کررره اسرررت مانرررده بررراقی بسررریاری اسررررار هنررروز

 خواهنرررد شرررانکشف بررره قرررادر هسرررتند، آنهرررا جسرررتجوی در و دارنرررد ایمررران

 .بود

 

 مردم توسط رازها گرفتن نادیده دلیل ۴

 

 برررزر ، هرررایجهش جرررای بررره مرررا بررره کرررودکی، دوران از: خرررواهی بیشرررتر

 .شودمی داده آموزش ساده و کوچ  های گام
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 آب مسرررررریر برررررررخالف شررررررناکردن از مررررررردم اکثررررررر: گریررررررزی ریسرررررر 

 احسررراس کننرررد،می حرکرررت جمعیرررت برررا همگرررام کررره هنگرررامی و میترسرررند

 .دارند بیشتری امنیت

 

 بررررای ترررالش از ترراحرررت موجرررود چیزهرررای برررر تمرکرررز: طلبررری راحرررت

 .نباشند سودآور است نممک که است چیزهایی ساختن

 

 حتمرررا پیوسرررته، جهررران یررر  در کررره باورنرررد ایرررن برررر مرررردم: شررردن جهرررانی

 کشررررف را رازهررررا کرررره هسررررتند آنهررررا از تررررر خررررالق و هوشررررمندتر کسررررانی

 .کنند

 

 کنیررد نگرراه را جررایی. اسررت معکرروس تفکررر برره نیرراز اسرررار کشررف برررای

 کررره کنیرررد دنبرررال را هاییایرررده. کنررردنمی نگررراه دیگرررری شرررخ  هررری  کررره

 .ترسندمی آنها کردن دنبال از مردم
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 برررره بتوانیررررد تررررا داریررررد نگرررره پنهرررران را آن کردیررررد، کشررررف را رازی اگررررر

 برررررزر ، هرررررایتجارت در. شررررروید منررررردبهره آن از مزیرررررت یررررر  عنرررروان

 از خرررررار  افرررررراد بررررررای و شررررروندمی کشرررررف سرررررازمان داخرررررل رازهرررررا

 .اندناشناخته سازمان
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 نهم فصل

 

 بانیم 

 

 "تیل قانون"  

 ".نیست جبران قابل استارتا  در اشتباه"

 

 زود خیلرررری گرررررفتن غلررررط تصررررمیمات شرررررکت، یرررر  انرررردازیراه هنگررررام

 افرررررراد اسرررررتخدام یرررررا اشرررررتباه شرررررری  انتخررررراب ماننرررررد شرررررود،می شررررررو 

 گرررذاریبنیان. نیسرررتند جبرررران قابرررل سرررادگی بررره تصرررمیمات ایرررن نامناسرررب،

 بنیررران یررر  ایجررراد بررررای فررررد بررره منحصرررر فرصرررتی وکرررار، کسرررب یررر 

. کرررررد خواهررررد هرررردایت آینررررده هایسررررال در را شرررررکت کرررره اسررررت محکررررم

 بسررریار دقرررت بررره نیررراز اند،شرررده فهرسرررت زیرررر در کررره بنیرررادی تصرررمیمات

 :پرداخت خواهم جزیئات به کدام هر به که دارند، باالیی
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 شری  ی  انتخاب

 

 مالکیت مورد در صحی  درک

 

 تیم هماهنگی

 

 تبرداش و حقوق

 

 هاسهام تخصی 

 

 شریک یک انتخاب .۱

 

 طرررالق ماننرررد شرررراکت زدن بررررهم و ازدوا  ماننرررد شرررری  یررر  انتخررراب

 اهمیرررت تکمیلررری هرررایمهارت و فنررری هرررایتوانایی انتخررراب، هنگرررام. اسرررت

 همررررران بررررره نیرررررز همکررررراری نحررررروه و یکررررردیگر از شرررررما درک امرررررا دارد،
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 ایرررد،نکرده کرررار او برررا کنرررون ترررا کررره شرررریکی انتخررراب. اسرررت مهرررم انررردازه

 .است قرار اولین از بعد کردن ازدوا  مانند

 

 مالکیت مورد در صحیح درک .۲

 

 کارکنررران، مررردیران، بنیانگرررذاران، برررین هماهنررر  ترررالش یررر  اسرررتارتا 

 ایرررن سرررهام نرررو  وقتررری. اسرررت مررردیره هیئرررت اعضرررای و گرررذاران سررررمایه

 در و باشررررد متفرررراوت تواننرررردمی هررررم شررررانمناف  ، اسررررت گونرررراگون افررررراد

 .بگذارد تاثیر هایشانتصمیم در نتیجه

 

. اسرررت کرررارکردن تنهرررا منررراف ، ناهمررراهنگی از اجتنررراب هرررایراه از یکررری

 .است معنیبی تیم بدون کردن کار متاسفانه، اما

 

 قررردرت نرررو  سررره بایرررد منررراف ، ایرررن کرررردن راسرررتا هرررم نحررروی درک بررررای

 ناظر و کننده اداره مال ،: شود شناخته
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 معمررروال) اسرررت؟ شررررکت مالررر  قرررانونی ورطررر بررره کسررری چررره: مالکیرررت

 (گذاران سرمایه و کارمندان بنیانگذاران،

 

 معمرررروال) کنررررد؟می اداره روز هررررر را شرررررکت کسرررری چرررره: کننررررده اداره

 (بنیانگذاران گاهی کارکنان، و مدیران

 

 هیئرررت معمررروال) دارد؟ کنتررررل و نظرررارت شررررکت برررر کسررری چررره: نررراظر

 (گذاران سرمایه و بنیانگذار مدیره،

 

 کمرررر  شررررما برررره توانرررردمی اسررررت، قرررردرت دارای کسرررری چرررره اینکرررره درک

 :مثال. کنید بینیپیش را اختالفات بروز که کند

 

 کننررررده اداره نقررررش برررررای معمرررروال بررررزر  هایشرررررکت عامررررل مرررردیران

 اسرررررت ممکرررررن بنرررررابراین قائلنرررررد، ارزش شرررررانمالکیت از بیشرررررتر خرررررود،

 شررررکت رد را خرررود موقعیرررت و قررردرت ترررا بپذیرنرررد را کمترررری ریسررر 

 .کنند حفظ
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 کسرررررب فرررررروش زمررررران در مثرررررال بررررررای بنیانگرررررذاران، هایمنررررردیعالقه

. باشرررد متفرراوت مرردیره هیئررت یررا گررذاران سرررمایه بررا اسررت ممکررن وکررار،

 را بنیانگررررذاران اخرررررا  قرررردرت مرررردیره هیئررررت یررررا گذارانسرررررمایه اگررررر

 .باشد ساز مشکل تواندمی مسئله این باشند، داشته

 

 باشرررد، کمترررر اعضرررا تعرررداد هرچررره معمررروال دیره،مررر هیئرررت تشرررکیل هنگرررام

 اعضرررا تعرررداد ترجیحرررا و اسرررت آلایرررده نفرررره ۳ مررردیره هیئرررت. اسرررت بهترررر

 هررررم بررررا تواننرررردمی بهتررررر کمتررررر اعضررررای.  باشررررد نفررررر ۵ از بیشررررتر نبایررررد

 بررره هرررم طرفررری از امرررا. برسرررند نظرررر اتفررراق بررره و کننرررد برقررررار ارتبررراط

 برررررروز هنگرررررام را املمررررردیرع یرررررا بینانگرررررذار یررررر  تواننررررردمی سرررررادگی

 بررررزر  هایمرررردیره هیئررررت دیگررررر، سرررروی از. بگذارنررررد کنررررار درگیررررری

 و اسرررررت دشررررروار اجمرررررا  بررررره دسرررررتیابی آنهرررررا در زیررررررا هسرررررتند اثرررررربی

 .است شده پخش حد از بیش هم نظارت مسئولیت
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 تیم هماهنگی .۳

 

 کرررن -" ایدایسرررتاده خیابررران کنرررار یرررا هسرررتید مرررا اتوبررروس در یرررا شرررما ..."

 کیسی

 

 اسرررتارتا ، یررر  در. اسرررت ترررالش و تعهرررد در ناهمررراهنگی دیگرررر ابحررر

 یررررا حقررروقی بخرررش البتررره باشررررد متعهرررد وقرررت تمرررام بایررررد تررریم عضرررو هرررر

 اگرررررر امرررررا شرررررود سرررررپاری بررررررون و باشرررررد اسرررررتثنا توانررررردمی حسرررررابداری

 قائررل خررود برررای ایویررژه امتیررازات یررا باشررد نداشررته کررافی تعهررد عضرروی

 .است تعار  در گروه روح با شود،

 

 زیررررا کنیرررد اجتنررراب وقرررت نیمررره کارمنررردان یرررا مشررراوران برررا همکررراری از

 از حتررری. نیسرررتند متعهرررد و هدفمنرررد وقرررت، تمرررام کارمنررردان انررردازه بررره آنهرررا

 تمرررراس کرررره زمررررانی زیرررررا شررررود، اجتنرررراب بایررررد هررررم دورکررررار کارمنرررردان

 و هررراتفاهم سرررو  برررروز احتمرررال نباشرررد برقررررار کارمنررردان برررین فیزیکررری

 .است زیاد هاناهماهنگی
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 برداشت و حقوق .۴

 

 سررررال در دالر ۱۵۰،۰۰۰ از برررریش نبایررررد هرگررررز اسررررتارتا  مرررردیرعامل

 پذیریریسررر  توانرررایی زیررراد دسرررتمزد و حقررروق کنرررد، دریافرررت دسرررتمزد

 تقویرررررت را موجرررررود وضرررررعیت حفرررررظ بررررره تمایرررررل و دهررررردمی کررررراهش را

 .کندمی

 

 و کنررررردمی تعیرررررین را کارکنررررران پررررراداش سرررررقف مررررردیرعامل، کرررررم حقررررروق

 برررررره نسرررررربت را مرررررردت کوترررررراه هایبرنامرررررره انجررررررام نقرررررردی، هررررررایپاداش

 .کندمی تقویت مدت بلند هایبرنامه

 

 برررره امررررروزه نقرررردی پرررراداش رو ایررررن از و اسررررت اختیرررراری نقرررردی پرررراداش

 کررررار برررره افررررراد جررررذب برررررای شرررررکت، برررررای آترررری ارزش ایجرررراد جررررای

 .میرود
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 سهام تخصیص .۵

 

 وابسرررته آن سرررهام بررره شررررکت آینرررده موفقیرررت نقررردی، پررراداش خرررالف برررر

 امررررا. شررررودمی محسرررروب ارزشررررمند ابررررزار یرررر  سررررهام بنررررابراین اسررررت،

 .دقت با بسیار: پاس  شود؟ توزی  کارکنان میان سهام باید چگونه

 

 نظرررر بررره اسرررت ممکرررن کارکنررران برررین در یکسررران طرررور بررره سرررهام توزیررر 

 و هامسررررئولیت هررررا،مهارت برررره توجرررره بررررا آن، انجررررام امررررا باشررررد، منطقرررری

 بررررا. اسررررت ناعادالنرررره و مسررررتبدانه ترررریم اعضررررای مختلررررف هایمشررررارکت

 توانرررررردمی حترررررری سررررررهام یکسرررررران توزیرررررر  کارکنرررررران، تعررررررداد افررررررزایش

 ۲۰۰۵ سرررررال در فیسررررربوک گرافیسرررررت سرررررهام ارزش. شرررررود ترمسرررررتبدانه

 بررررا مهنرررردس یرررر  حقرررروق کرررره حررررالی در رسررررید، دالر میلیررررون۲۰۰ برررره

 .باشد دالر لیونمی۲ است ممکن ۲۰۱۰ سال در شرکت استعداد

 

 اجررررای کررره باشرررید داشرررته توجررره همچنرررین امرررا باشرررید، عرررادل کنیرررد سرررعی

 سرررهام توزیررر  در عررردالت کررره آنجرررا از و اسرررت ممکرررن غیرررر عررردالت کامرررل

 بررررره را هاسرررررهام تخصررررری  بررررره مربررررروط جزئیرررررات اسرررررت، غیررررررممکن
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 تررریم در اخرررتالل و خشرررم ایجررراد باعرررا شرررفافیت. کنیرررد حفرررظ راز صرررورت

 .شودمی
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 دهم فصل

 

 مافیا قوانین

 

 فرهن   

 خرررود شررررکت هرررر بلکررره نررردارد  مشرررترک فرهنررر  یررر  شررررکتی هررری "

 تیل پیتر -". است فرهن  ی 

 

 هرررایمکان عنررروان بررره را خرررود هایشررررکت دارنرررد دوسرررت هااسرررتارتا 

 و دفررراتر. بگذارنرررد نمرررایش بررره مشرررتاق و فعرررال کارکنررران برررا انگیزهیجررران

 شرررری  مبلمرررران و پنرررر  پینرررر  میررررز بررررازی، مخصررررو  هایلیصررررند

 .ماساژ و یوگا های کالس مجانی، غذای چون مزایایی با همراه

 

 دکرررررور یرررررا مزایرررررا. اسرررررت فرهنررررر  از سرررررطحی هایشررررراخ  ایرررررن امرررررا

 ایجررراد زمرررانی شررررکت خررروب فرهنررر . کننررردنمی ایجررراد فرهنررر  اداری،
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 رکرررررا پرررررروژه یررررر  روی متمرکرررررز و هماهنررررر  آن تررررریم کررررره شرررررودمی

 .کنندمی

 

 پالپی مافیای

 

 میلیررارد ۱.۵ مبلرر  برره eBay برره ۲۰۰۲ سررال در پررالپی فررروش از پررس

 هرررایگردش برررا کارهرررایی و کسرررب بعررردا آن کارمنررردان از بسررریاری دالر،

 :جمله از کردند، ایجاد دالری میلیارد مالی

 

 .کرد تأسیس را تسال و SpaceX :ماس  ایالن

 

 .کرد همکاری LinkedIn با: هوفمن رید

 

 .کردند تأسیس را یوتیوب: کریم جواد و هری چاد چن، استیو
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.کردند تاسیس را Yelp :سیمونز راسل و استپلمن جرمی

.شد شری  Yammerپروژه در: کیسه دیوید

.شد شری  Palantir پروژه در: تیل پیتر

 آنهرررا ایرررن، از مهمترررر امرررا. بودنرررد اسرررتعداد برررا قطعرررا پرررالپی تررریم اعضرررای

 هرررم پرررالپی از پرررس کررره بودنرررد پایررردار روابرررط برررا خرررورده گرررره تررریم یررر 

 .نامیممی پالپی مافیای را آنها دلیل، همین به داشتند ادامه

 بررا توانیرردمی کرره کنیررد کررار افرررادی بررا بایررد فقررط گرانبهاسررت، وقررت چررون

 روابرررط، ایرررن در گذاریسررررمایه. باشرررد داشرررته مررردت طررروالنی رابطررره آنهرررا

 .بود خواهد آوردسو متوالی هایدهه در
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 مناسب کارمندان استخدام

 

 برره بایررد اسررتعداد بررا فرررد یرر  چرررا: کرره بپرسررید خودترران از را سرروال ایررن

 ماننرررد هرررایی شررررکت و دارد زیرررادی هایگزینررره او بپیونررردد؟ شرررما شررررکت

 .دارند بیشتری اعتبار و باالتر مزایای گوگل

 

 :از عبارتند بد هایپاس 

 

 ارزشمند سهام آوردن دست به فرصت

 

 هوشمند افراد با کار فرصت

 

 برانگیز چالش مشکالت حل فرصت

 



78

 ادعاهررا همررین شرررکتی هررر کرره چرررا هسررتند، اشررتباه کررامال هررا پاسرر  ایررن

. باشررررد شررررما شرررررکت مخررررت  بایررررد مناسررررب پاسرررر . داشررررت خواهررررد را

 :باید شما احتمالی همکار

 و کننرررررده قررررران  را آن و باشرررررد داشرررررته ایمررررران خرررررود کرررررار بررررره مشرررررتاقانه

 .باشد هماهن  تیم فرهن  با و بداند فرد به منحصر

 مبرررارزه ایرررن در تنهرررا نررره. کنیرررد جرررذب مزایرررا برررا را کارکنررران نکنیرررد سرررعی

 کنیرررررد،می جرررررذب هرررررم را اشرررررتباه کارکنررررران بلکررررره ، خوریررررردمی شکسرررررت

 برررا همکررراری شرررانس دنبرررال بررره بیشرررتر دارنرررد، پررراداش ارزش کررره کسرررانی

 .دهستن بزر  پروژه ی  در خا  تیم ی 

 افرررراد اسرررتخدام. نسرررپارید سرررازمان بیررررون افرررراد بررره را اسرررتخدام هرگرررز

 .است استارتا  ی  در موفقیت فاکتور تریناصلی مناسب،
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فکر هم قبیله یک ایجاد

"  شرروند دیررده هررم برره شرربیه بایررد سررازمان افررراد از کرردام هررر بیرررون، از"

تیل پیتر -

 بیررررون از. باشرررند صررربمتع کارشررران مرررورد در بایرررد اسرررتارتا  کارکنررران

 یکررردیگر شررربیه قبیلررره یررر  مثرررل آنهرررا کررره شرررودمی باعرررا تعصرررب ایرررن

 .شوند

 همفکرررر اسرررت ممکرررن کررره جرررایی ترررا بایرررد اسرررتارتا  هرررایتیم داخرررل، از

 سرررودمند شررررکت بررررای بعررردها اسرررت ممکرررن تنرررو  کررره حرررالی در. باشرررند

 ارتباطرررات و رفرررت پررریش سرررری  بایرررد انررردازی، راه ابتررردای در امرررا باشرررد،

 ایرررن در مسرررائل، بررره نسررربت مشرررترک دیرررد داشرررتن. کررررد برقررررار ریمررروث

 .کندمی بسیاری کم  زمینه
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 کار یک فرد، هر

 

 کرررار بعررردی گرررام مررردیره، هیئرررت بررررای مناسرررب اشرررخا  انتخررراب از پرررس

 .است تیمی

 

 نامحررردود بطرررور کارکنررران نقرررش اسرررتارتا ، یررر  انررردازیراه هنگرررام در

 کارکنرررران کرررره زمررررانی اامرررر اسررررت ت ییررررر حررررال در دائمررررا و شررررده تعریررررف

 بررررین درگیررررری موجررررب توانرررردمی امررررر ایررررن دارنررررد، مشررررترکی مسررررئولیت

 .شود آنها

 

 بررره منحصرررر نحررروی بررره را کارکنررران از یررر  هرررر کرررار تیرررل پرررال،پی در

 اتفرررراق همپوشررررانی کارکنرررران هایمسررررئولیت در کرررره کرررررد تعریررررف فرررررد

 تعرررار  بلکررره کنرررد،می ترسررراده را مررردیریت تنهرررا نررره امرررر ایرررن. نیوفترررد

 ارزشرررمند روابرررط رشرررد امکررران و دهررردمی کررراهش هرررم را کارکنررران برررین

 .کندمی ایجاد مدت دراز در را
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 یازدهم فصل

 

 خرید؟ خواهد را آن کسی چیزی، ازساختن پس آیا

 

 دارند؟ وجود بازاریابی و فروش مهندسین چرا 

 

 فنررری توسررعه سررمت بررره فررروش ایجرراد جرررای برره تکنولرروژی هایاسررتارتا 

 طرررور بررره خررروب محصرررول یررر  باورنرررد ایرررن برررر آنهرررا. کننررردمی حرکرررت

 نادیرررررده را بازاریرررررابی اهمیرررررت و کنررررردمی پیررررردا را خرررررود برررررازار طبیعررررری

 چرا؟. گیرندمی

 

 مهندسرررانی توسرررط فنررراوری هایاسرررتارتا  از بسررریاری کررره دلیرررل ایرررن بررره

 شرررررکل بررررره را تبلی رررررات و بازاریرررررابی فرررررروش، کررررره شررررروندمی هررررردایت

 .شناسندمی متقلبانه حتی و منطقی غیر سطحی،
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 فریبنرررده کررراری را بازاریرررابی و هسرررتند منررردعالقه شرررفافیت بررره مهندسررران

 جرررذابیت، بررررای را کررراال ظررراهر کنررردمی ترررالش کررره داننررردمی دغلکارانررره و

 .کند دستکاری

 

 آنهرررررررا دیرررررررد از و گیرنررررررردمی نظرررررررر در را کاربردپرررررررذیری مهندسررررررران،

 .هستند کفایتبی هاییواسطه کنندگان، توزی  و فروشندگان

 

 برره" واقعرری کررار" محصررول یرر  سرراخت ماننررد فررروش معتقدنررد مهندسرران

 سرررختی بسررریار کرررار فرررروش کررره شررروندنمی متوجررره آنهرررا. آیررردنمی حسررراب

 .است

 

 کرررره بسررررازند خرررروب ایانرررردازه برررره محصررررول یرررر  خواهنرررردمی مهندسرررران

 از پرررررر تررررراری  امرررررا. " کنرررررد پیررررردا برررررازار در را خرررررود جرررررای خرررررودش"

 یرررر  ایجررراد بررررر تمرکرررز. اسرررت تفکررررر ایرررن خررررورده شکسرررت هاینمونررره

 نادیررررده توزیرررر ، و بازاریررررابی فررررروش، کرررره حررررالی در عررررالی محصررررول

 .است اشتباه شود،می گرفته
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 است پنهان فروش

 

 پنهررران چشرررم از فرررروش شررراید کرررار و کسرررب بررره سرررطحی نگررراه یررر  در

 تررریح مخاطبررران کررره هسرررتند خررروب قررردری بررره فروشرررندگان بهتررررین. بمانرررد

 ماننررررررد شرررررر لی عنرررررراوین از بسرررررریاری. شرررررروندنمی آنهررررررا کررررررار متوجرررررره

 نامگررررذاری عمررررد برررره" وکررررار کسررررب توسررررعه" و" مشررررتریان پشررررتیبانی"

 فرررروش هرررایموقعیت آنهرررا کررره کننرررد پنهررران را واقعیرررت ایرررن ترررا اندشرررده

 .هستند

 

 شررروند،نمی حسررراب «فروشرررنده» عنررروان بررره معمررروال مشررراغل از بسررریاری

 حررررال در همرررره کرررره حررررالی در. سیاسررررتمداران و وکررررال بانکررررداران، ماننررررد

( دهنرررردگان رای کررررردن متقاعررررد و مشرررراوره معررررامالت،)  چیررررزی فررررروش

 تخصررر  اسرررتادان، تررررین معرررروف علمررری، هرررای محررریط در حتررری هسرررتند

 .فروشندمی را خودشان
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 کار و کسب در فروش سیستم طراحی

 

 برررررای مرررروثری راه ولرررری ایرررردکرده اخترررررا  جدیرررردی چیررررزی شررررما اگررررر"

 و داریررررد بررررد وکررررار کسررررب یرررر  شررررما ایررررد،نگرفته نظررررر در آن وشفررررر

 تیل پیتر -." است عالی چقدر شما محصول که ندارد اهمیتی دیگر

 

 شررررما کررررار و کسررررب در بایررررد و هسررررتند حیرررراتی بسرررریار توزیرررر  و فررررروش

 تواننرررردمی عررررالی توزیرررر  و فررررروش تنهررررا واقرررر ، در. باشررررند وجودداشررررته

 کننرررد ایجررراد انحصررراری ریکرررا و کسرررب متوسرررط، محصرررول یررر  برررا حتررری

 عرررالی محصرررول یررر  کررره معنررری ایرررن بررره نررردارد  امکررران آن بررررعکس و

 .شد نخواهد موفق توزی  و فروش بدون

 

 فروش نوع ۴ و فروش معیار ۲

 

 کلیررررردی شررررراخ  دو نیازمنرررررد فرررررروش اثربخشررررری میرررررزان گیریانررررردازه

 :است
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 شررده جمرر  سررود متوسررط :CLV یررا مشررتری تجرراری عمررر طررول ارزش

 .است تجاری رابطه طول در ریمشت ی  از

 

 مشررررتری آوردن دسررررت برررره هزینرررره :CAC یررررا مشررررتری جررررذب هزینرررره

 .متوسط

 

 از بیشرررتر بایرررد CLV باشرررند، سرررودآور فرررروش هرررایتالش آنکررره بررررای

CAC کررره هنگرررامی. باشرررد CLV مررری را بیشرررتری منررراب  اسرررت، بررراالتر 

 .کرد مصرف CAC برای توان

 

 :شودمی تقسیم دسته ۴ به اندازه، براساس فروش بندی طبقه

 

 یرررررا دالر میلیرررررون ۱ شرررررما محصرررررول ارزش اگرررررر:  سرررررازمانی فرررررروش

 توجررره بررره نیررراز چرررون برویرررد سرررازمانی فرررروش سرررراغ بایرررد بیشتراسرررت

 .است برزمان آن در روابط توسعه و دارد زیادی
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 تررررررا ۱۰،۰۰۰ شررررررما محصررررررول قیمررررررت اگررررررر: فررررررروش ترررررریم برررررره نیرررررراز

 ایانرررردازه بررررا وشفررررر ترررریم توسررررط توسررررط بایررررد اسررررت دالر ۱۰۰،۰۰۰

 .دهید انجام را فروش متوسط

 

 ۱۰۰ ترررررا ۱۰ برررررین شررررما محصرررررول ارزش اگررررر: تبلی رررررات و بازاریررررابی

 مررروثر دارنرررد، بررراالیی تقاضرررای کررره پرررایین قیمرررت برررا تبلی ررراتی اسرررت، دالر

 .است

 

 دالر ۱ از کمترررررر شرررررما محصرررررول قیمرررررت اگرررررر: ویروسررررری بازاریرررررابی

 ویروسررری بازاریرررابی نیرررد،ک اسرررتفاده ویروسررری بازاریرررابی از بایرررد اسرررت،

 ماننرررد شررروند،می تبلیررر  و چرخنررردمی راحتررری بررره مشرررتریان برررین معمررروال

 قررررار مشرررتریان اختیرررار در رایگررران بررره کررره محصررروالتی یرررا هااشرررتانتیون

 تسرررلط مهرررم برررازار اولرررین روی کررره کسررری بازاریرررابی ایرررن در گیررررد،می

 .بود خواهد آخر محرک کند، پیدا
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 :هامثال

 

 میلیررون چنررد قراردادهررای Palantir و Space X :سررازمانی فررروش

 اسررراس برررر و طررروالنی آنهرررا فرررروش چرخررره نتیجررره، در. بندنررردمی دالری

 ۲۵ کررررار ، الکررررس ،Palantir شرررررکت عامررررل مرررردیر. اسررررت روابررررط

 انررررردازهای چشرررررم یرررررافتن و مشرررررتریان برررررا جلسرررررات در را مررررراه در روز

 .کندمی صرف فروش

 

 یرر  از آنهررا اسررت، سررازی ذخیررره کررار و کسررب یرر  ،Box :فررروش ترریم

 .کندمی استفاده سازمانی جدید مشتریان یافتن برای فروش تیم

 

 تجرررراری عمررررر ارزش ،Warby Parker در: تبلی ررررات و بازاریررررابی

 هسرررتند آن از تررررگران بسررریار هررراعین . اسرررت دالر صرررد چنرررد مشرررتری

 راه یرررر  تبلی ررررات بنررررابراین شرررروند، توزیرررر " ویروسرررری" شررررکل برررره کرررره

 .است محصول این وشفر برای موثر
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 شرررربکه گسررررترش دنبررررال برررره پررررال،پی و فیسرررربوک: ویروسرررری بازاریررررابی

 بخشررریدن سررررعت روی هاشررررکت ایرررن ترتیرررب، ایرررن بررره بودنرررد، مشرررتریان

 مرررردم بررره پرررالپی مثرررال، عنررروان بررره. دارنرررد تمرکرررز ویروسررری حلقررره بررره

 دالری ۲۰ پرررررراداش آنهررررررا، طریررررررق از دوستانشرررررران نررررررام ثبررررررت برررررررای

 هررر شررد، ٪۷ روزانرره رشررد برره منجررر اسررتراتژی ایررن. کررردمی پرداخررت

 بعررررد، مرررراه پررررن . یافررررتمی افررررزایش برابررررر دو کرررراربران پایگرررراه روز ۱۰

 از یررر  هرررر درآمرررد نقطررره آن در و داشرررت مشرررتری هرررزار صررردها الپرررپی

 .رفت فراتر مشتری جذب هایهزینه از مشتریان

 

 تررریم برررین قیمرررت محررردوده در بنررردی دسرررته هررری  کررره باشرررید داشرررته توجررره

 تقریبررررا کرررره محصرررروالتی. نرررردارد وجررررود تبلی ررررات و بازاریررررابی و فررررروش

 گررررران بسرررریار انبرررروه، بررررازار برررررای معمرررروال دارنررررد، قیمررررت دالر ۱۰۰۰

 ایررررررن برررررررای حررررررد از برررررریش تبلی ررررررات و بازاریررررررابی بنررررررابراین هسررررررتند،

 و اسررررت پررررایین بسرررریار آنهررررا CLV امررررا. اسررررت ناکارآمررررد محصرررروالت

. اسررررت سررررودآور آن برررررای شخصرررری فررررروش نیررررروی اسررررتخدام راینبنرررراب

 اسرررررتراتژی هررررری  اسرررررت ممکرررررن قیمرررررت محررررردوده ایرررررن در محصررررروالت

 .باشند نداشته خوبی توزی 
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 توزیع در قدرت قانون

 

 توزیررر  هرررایکانال همزمررران کررره کننررردمی اشرررتباه هااسرررتارتا  از بسررریاری

 کنررررررد اآنهرررررر هررررررایتالش روش ایررررررن در. کننرررررردمی امتحرررررران را زیررررررادی

 .شودنمی واق  موثر و یابدمی گسترش

 

 داریرررد؟ خررراطر بررره شرررد، داده توضررری  ۷ بخرررش در کررره را قررردرت قرررانون

 مجمرررو  بررره نسررربت را بیشرررتری فرررروش احتمررراال کانرررال یررر  توزیررر ، در

 هررررایتالش بایررررد هااسررررتارتا  بنررررابراین. کنرررردمی ایجرررراد دیگررررر هررررایکانال

 .کنند متمرکز کانال ی  یافتن برای را خود

 

 کررررارش و کسررررب کنرررد، انتخرررراب را مناسررربی کانررررال اسرررتارتا  یرررر  اگرررر

 کنرررد، امتحررران را زیرررادی هرررایکانال اگرررر امرررا. رفرررت خواهرررد پررریش خررروب

 .کرد نخواهند کار کدام هی 
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 است فروش چیز، همه

 

 :است فروش چیز همه شرکت، ی  شرو  هنگام

 

 .است فروش برای جدید کارمندان استخدام

 

 .است فروش نوعی پول آوریجم  و گذارانسرمایه جذب

 

 بررره داسرررتان یررر  فرررروش( سرررازمان خبرررری پوشرررش) PR اسرررتراتژی

 و کارکنررررران جرررررذب بررررره توانررررردمی خرررررود نوبررررره بررررره کررررره) اسرررررت رسرررررانه

 (کند کم  گذارانسرمایه

 

 بررررین از بایررررد فررررروش مررررورد در مالحظرررره گونرررره هررررر موفقیررررت، برررررای

 .یریدبپذ را آن. است کارو کسب اصلی شاکله فروش. برود
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 دوازدهم فصل

 

 ماشین و انسان

 

 شوند؟می هاانسان جایگزین کامپیوترها آیا 

 

 بررررای کامپیوترهرررا امرررا کننررردمی رقابرررت منررراب  و مشررراغل بررررای مرررردم"

 تیل پیتر -." کنندنمی رقابت کدام هی 

 

 در کررره اندشرررده قدرتمنرررد چنررران کامپیوترهرررا گذشرررته، دهررره چنرررد طرررول در

 او از اسررررت انسرررران مخررررت  شرررردمی تصررررور کرررره خاصرررری هررررایفعالیت

 .اندگرفته پیشی

 

 کاپررررراراروف، گرررررری ،IBM بلرررررو دیررررر  کرررررامپیوتر ،۱۹۹۷ سرررررال در

 .داد شکست را جهان شطرن  قهرمان
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 اسرررت ممکرررن و هسرررتند هررراجاده در گوگرررل خرررودران هایماشرررین امرررروزه

 .شوند یونکام و خودرو رانندگان جایگزین نزدی  ایآینده در

 در افزارهرررا نررررم" گویررردمی پذیر،ریسررر  گذارسررررمایه آندریسرررن مرررارک

 روز هررررر کررررامپیوتری افزارهررررای نرررررم و" هسررررتند دنیررررا خرررروردن حررررال

 .گیرندمی خود کنترل در را ما زندگی از بیشتری هایجنبه

 را شرررر لی هررررایناکامی زیرررررا ترسررررند،می تکنولرررروژی افررررزایش از مررررردم

 جهرررانی خررراطر بررره معاصرررر تررراری  در کررره کنررردمی یرررادآوری آنهرررا بررررای

 هررررم بررررا اساسررررا تکنولرررروژی و شرررردن جهررررانی امررررا شرررردند، متحمررررل شرررردن

 .متفاوتند

 مرررردم زیررررا شرررودمی انسرررانی نیرررروی جرررایگزینی بررره منجرررر شررردن جهرررانی

 بررره محررردود طبیعررری منررراب  و مشرررابه هایشررر ل بررررای جهررران سراسرررر در

 .پردازندمی رقابت
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 و کامپیوترهررررررا زیرررررررا اسررررررت، انسرررررران لمکمرررررر واقرررررر  در تکنولرررررروژی،

 .دارند توانایی متفاوتی هایزمینه در هاانسان

 

 کامپیوتر قدرت برابر در انسان قدرت

 

 پیچیررررررده، هررررررایموقعیت در گیریتصررررررمیم و ریزیبرنامرررررره در انسررررررانها

 برررر مشرررکل بررره برررزر  هرررایداده پرررردازش در امرررا کننررردمی رفترررار خررروب

 پرررررردازش در آنهرررررا کننرررررد می لعمررررر بررررررعکس کامپیوترهرررررا. خورنررررردمی

 سررررراده تصرررررمیمات گررررررفتن از امرررررا هسرررررتند برترررررر هررررراداده از انبررررروهی

 چیرررزی در کررردام هرررر یکدیگرنرررد  مکمرررل کامپیوترهرررا و انسرررانها. عاجزنرررد

 .دارد ضعف آن در دیگری که است قوی

 

 منرراب  برررای آنهررا زیرررا هسررتند، متفرراوت انسررانها بررا کامپیوترهررا همچنررین

 !طبیعی مناب  و غذا نه دارند نیاز برق به تنها نهاآ. کنندنمی رقابت

 



 
 
94 
 

 کامپیوتر و انسان پیوند در پالپی حل راه

 

 رشررد حررال در سرررعت برره پررالپی کررار و کسررب ،۲۰۰۰ سررال مرره مرراه تررا

 هنررروز پرررالپی کررره برررود ایرررن مشرررکل. شرررد روبرررهرو مشرررکل برررا امرررا برررود،

 برررررررای دالر میلیررررررون۱۰ از برررررریش مرررررراه هررررررر زیرررررررا بررررررود، آور زیرررررران

 . دادمی دست از شدمی اعتباری هایکارت در که هاییتقلب

 

 خودکرررار افرررزاری نررررم حرررل راه یررر  ترررا کردنرررد ترررالش پرررالپی مهندسررران

 امررا بررود مفیررد کوترراهی مرردت حررل راه ایررن. بسررازند تقلررب تشررخی  برررای

 از ترررا دادنرررد ت ییرررر را خرررود تاکتیررر  کالهبررررداران سررراعت چنرررد از بعرررد

 .کنند عبور امنیتی سد

 

 پررال پرری امررا بررود، افررزار نرررم فریررب از دشرروارتر گرتحلیررل افررراد ریرربف

 کرررررد،می پررررردازش را معاملرررره هررررزاران حترررری و صرررردها دقیقرررره یرررر  در

 .بود ممکنغیر انسان برای که کاری

 



 
 
95 
 

 و انسرررران بررررین کرررره کرررررد طراحرررری رویکررررردی یرررر  نهایررررت در پررررالپی

 شرررده جابجرررا معرررامالت تمرررام هررراکامپیوتر: کرررردمی ایجررراد پیونرررد کرررامپیوتر

 برررره بررسرررری برررررای را مشررررکوک مرررروارد تنهررررا و کردنرررردمی بررسرررری را

 کررررد کررار خرروبی بررره سیسررتم ایررن. کردنررردمی ارسررال انسررانی اپراتورهررای

 پرررالپی اسرررتراتژی ایرررن از هرررم FBI آن، از پرررس. شرررد سرررودآور پرررالپی و

 .کرد استفاده مالی هایجرم تشخی  به کم  برای

 

 تیرررررررل، پرررررررال،پی در تقلرررررررب تشرررررررخی  تکنولررررررروژی موفقیرررررررت از پرررررررس

Palantir و فنررررراوری ترکیبررررری تکنولررررروژی از کررررره کررررررد تأسررررریس را 

 تروریسرررم، برررا مبرررارزه در مقامرررات و هرررادولت بررره کمررر  بررررای انسررران

 و هرررابیماری شررریو  برررر نظرررارت داخلررری، تجرررارت رصرررد تقلرررب، تشرررخی 

 قضرراوت برره هنرروز هررافعالیت ایررن همرره امررا. کنرردمی اسررتفاده دیگررر مرروارد

 متخصصررررررین و دانشررررررمندان ها،دادسررررررتان انسررررررانی، تحلیلگررررررران کررررررار و

 .دارند نیاز مالی امور
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 تکنولوژی جادوی

 

 یررررررادگیری شررررررامل هررررراحوزه ترینجررررررذاب کرررررامپیوتر، علرررررروم حررررروزه در

 یرررر  ۲۰۱۲ سررررال در. اسررررت مصررررنوعی هرررروش و دیتررررا بیرررر  ماشررررین،

 دقرررت برررا عکرررس در گربررره یررر  شناسرررایی بررره موفرررق گوگرررل ابرکرررامپیوتر

 شررروید متوجررره اگرررر امرررا اسرررت چشرررمگیری بسررریار موفقیرررت کررره شرررد ۷۵٪

 خررروبی بررره توانررردمی سررراله چهرررار کرررودک یررر  کررره اسرررت کررراری ایرررن کررره

 .گیردمی تانخنده حتما. دهد انجام

 

 از و اسرررررت جرررررذاب هاشررررررکت از بسررررریاری بررررررای هرررررم هرررررادادهبزر 

 اسرررررتفاده هررررراداده بررررراالی هرررررایحجم در الگرررررو یرررررافتن بررررررای کامپیوترهرررررا

 کرررره چرررررا دارد، زیررررادی هایمحرررردودیت بررررزر  هررررایداده امررررا. کننرررردمی

 .کنند تفسیر را خود هاییافته توانندمی چگونه دانندنمی کامپیوترها

 

 نیررروی کرره شررویممی افسررون چنرران کررامپیوتری هررایتکنی  بررا اغلررب مررا

. گیرررریممی نادیرررده را کرررامپیوتر و انسررران پیونرررد از حاصرررل انگیزشرررگفت

 انجرررام را انسرررانی وظرررایف از برخررری توانررردمی یفنررراور عررروام افکرررار در
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 خواهرررد بیشرررتری بسررریار آوردهایدسرررت هرررم برررا دو ایرررن ترکیرررب امرررا دهرررد،

 .داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
98 
 

 سیزدهم فصل

 

 ببینید سبز

 

 خورد شکست پایدار تکنولوژی چرا  

 

 ریخررررت، فرررررو ۲۰۰۰ دهرررره اوایررررل در تکنولرررروژی حبرررراب کرررره حررررالی در

 چررین، در آلررودگی برره توجرره بررا و کرررد تشررکیل برره شرررو  دیگررری حبرراب

 رسررررریدمی نظرررررر بررررره محیطررررری، زیسرررررت مشرررررکالت و جهرررررانی گرمرررررایش

 هایسرررال طرررول در. باشرررد پایررردار تکنولررروژی بعررردی، برررزر  موضرررو 

 هررررررراتکنولوژی ایرررررررن بررررررررای دالر میلیرررررررارد ۵۰ گذارانسررررررررمایه بعرررررررد،

 هررررایتکنولوژی از بررررزر  حبرررراب یرررر  آن نتیجرررره کرررره کردنررررد پرداخررررت

 طرررور بررره. خوردنرررد شکسرررت هاشررررکت از بسررریاری آن در کررره برررود بزسررر

 خورشرررریدی هرررراینیروگاه کننررررده تولیررررد ۴۰ ،۲۰۱۲ سررررال در تنهررررا مثررررال

 .ماندند ناکام
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 ۷ بایرررد جدیرررد، کرررار و کسرررب هرررر خرررورد؟ شکسرررت سررربز تکنولررروژی چررررا

 برررای سرروال ۷ همرره برره دادن منطقرری پاسرر . بپرسررد خررود از مهررم سرروال

 بررره اسرررت ممکرررن اشرررتباهات از یررر  هرررر امرررا ،نیسرررت ضرررروری موفقیرررت

 از یررر  هرررر پررراک انررررژی شررررکتهای اکثرررر. باشرررند کشرررنده برررالقوه طرررور

 .گرفتند نادیده را سواالت این

 

 جدید کارهای و کسب برای سوال ۷

 

 است؟ سری  شما فناوری پیشرفت آیا: فنی سوال

 

 وکرررار کسرررب شررررو  بررررای مناسررربی زمررران اکنرررون آیرررا: زمانبنررردی سررروال

 است؟

 

 برررررازاری در انحصرررررار یرررر  سررررراخت برررررا شررررما آیرررررا: انحصررررراری سرررروال

 کنید؟می شرو  کوچ 
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 دارید؟ مناسب تیم شما آیا:  جمعیت سوال

 

 دارید؟ محصول توزی  و فروش برای راهی شما آیا: توزی  سوال

 

 قابررل آینررده سررال ۲۰ تررا ۱۰ برررای شررما وکررار کسررب آیررا: پایررداری سرروال

 است؟ دفا 

 

 دیگرررران چشرررم از کررره فررررد بررره منحصرررر فرصرررت یررر  آیرررا: راز سررروال

 بینید؟می آن در است، پنهان

 

 است؟ سریع شما تکنولوژی پیشرفت آیا: فنی سوال .۱

 

 از بهترررررر برابرررررر ۱۰ و فررررررد بررررره منحصرررررر بایرررررد برجسرررررته تکنولررررروژی

 برررررای برابررررر، ۱۰ مزیررررت بررررا تکنولرررروژی. باشررررد موجررررود هررررایجایگزین

 بررررررررای آرام و جیتررررررردری هایپیشررررررررفت. اسرررررررت ترشرررررررفاف مشرررررررتریان
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 جبررران برررای کررافی مزایررای و نیسررت مشرراهده قابررل راحترری برره مشررتریان

 .کنندنمی فراهم را استارتا  هایهزینه و ریس 

 

 نرررردرت برررره و کنرررردمی پیشرررررفت ترررردریجی معمرررروال پرررراک، هرررراتکنولوژی

 تررررین معرررروف کررره ، Solyndraشررررکت. دارنرررد برابرررری دو مزیرررت حتررری

 خورشررررریدی هایسرررررلول کررررررد، تجربررررره را پررررراک تکنولررررروژی شکسرررررت

 هایسرررلول فنررراوری از بررردتر واقررر  در کررره کرررردمی تولیرررد را ایاسرررتوانه

 .بود موجود تخت

 

 وکهههار کسهههب شهههروع بهههرای مناسهههب زمهههان اکنهههون: زمانبنهههدی سهههوال .۲

 است؟

 

 کرررررره بودنررررررد معتقررررررد گذارانسرررررررمایه و اجرایرررررری مرررررردیران از بسرررررریاری

 اواخرررر در و اردد آمرررادگی سرررری  رشرررد بررررای پررراک تکنولررروژی صرررنعت

 و پررررراک تکنولررررروژی صرررررنعت برررررین رشرررررد سررررررعت ایرررررن ،۱۹۷۰ دهررررره

 نرررراق  هرررراقیاس ایررررن امررررا. اسررررت مشررررابه تقریبررررا ریزپردازنررررده صررررنعت

 او  محاسرررباتی، قررردرت افرررزایش دلیرررل بررره ریزپردازنرررده صرررنعت. بودنرررد
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 بهبررررود آرامرررری برررره خورشرررریدی انرررررژی وریبهررررره مقابررررل، در و گرفررررت

 .یافت

 

 بهههازاری در انحصهههار یهههک سهههاخت بههها شهههما آیههها: انحصهههاری سهههوال .۳ 

 کنید؟می شروع کوچک

 

 سرسرررررختانه دوئرررررر، جررررران پذیر،ریسررررر  گذارسررررررمایه ۲۰۰۶ سرررررال در

 مرررالی گرررردش" کررره داشرررت اشررراره و برررود، پررراک تکنولررروژی برررازار مرررداف 

 کارآفرینررررران از بسررررریاری." اسرررررت دالری تریلیرررررون انررررررژی، بازارهرررررای

 هایشررررررکت امرررررا شررررردند دهزهیجررررران عظررررریم حجرررررم ایرررررن شرررررنیدن از هرررررم

 بررررررای کوچررررر  بازارهرررررای کرررررردن پیررررردا بررررره موفرررررق پررررراک تکنولررررروژی

 برابرررری، ۱۰ مزیرررت داشرررتن بررردون آنهرررا عرررو ، در و نشررردند انحصرررار

 نتیجررره،. شررردند برررزر  بازارهرررای وارد اسرررت، انحصرررار ایجررراد پایررره کررره

 .بود خونین و رحمانهبی رقابتی

 

 دارید؟ خوبی تیم آیا:  گروه سوال .۴  
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 فنرررری غیررررر هررررایتیم توسررررط پرررراک تکنولرررروژی هررررای شرررررکت از اریبسرررری

 هررررایحمایت تررررأمین و سرررررمایه جررررذب در مرررردیران ایررررن. شرررردندمی اداره

 محصرررروالت سرررراخت برررررای الزم هررررایمهارت امررررا بودنررررد خرررروب دولترررری

 .نداشتند را کننده قان 

 

 سرررراده فرمررررول یرررر  از تیررررل ، گذاریسرررررمایه هایصررررندوق از یکرررری در

 شررررکتی هرررر: کررررد اسرررتفاده پررراک تکنولررروژی کتهایشرررر ارزیرررابی بررررای

 رد را، پوشرررریدندمی رسررررمی لبرررراس مهمررررانی برررررای آن بنیانگررررذاران کرررره

 تررری واقعررری هایتکنسرررین. برررود قرمرررز پررررچم یررر  شرررلوار و کرررت! کرررردمی

 .پوشندمی جین شلوار و شرت

 

 محصهههول توزیهههع و فهههروش بهههرای راههههی شهههما آیههها: توزیهههع پرسهههش .۵

 دارید؟

 

 نقلیررررره وسرررررایل اسرررررتارتا  در پرررررالس، بترررررر ،۲۰۱۲ اتررررر ۲۰۰۷ سرررررال از

 قابررررل برررراتری هایبسررررته سرررراخت برررررای دالر میلیررررون ۸۰۰ الکتریکرررری،

. کرررررد هزینرررره الکتریکرررری هررررایاتومبیل شررررارژ هایایسررررتگاه و تعرررروی 
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 جمرررررر  را تجارتشرررررران بعررررررد و فروختنررررررد را ماشررررررین ۱۰۰۰ تنهررررررا آنهررررررا

 چرا؟. کردند

 

 بررررای او هرررایاتومبیل خریرررد. گرفرررت نادیرررده را توزیررر  سررروال پرررالس بترررر

 یررررر  خریرررررد بررررررای کنندگانمصررررررف. برررررود دشررررروار کنندگانمصررررررف

 مجبررررور آنهررررا بودنررررد، مواجرررره زیررررادی موانرررر  بررررا پررررالس، بتررررر خررررودروی

 :بودند

 

 . هاستباتری شارژ محل نزدی  زندگیشان محل که شوند مطمئن

 

 .کردندمی نام ثبت شارژ اشتراک برای باید

 

 چگونررررره کررررره گرفتنررررردمی یررررراد بایرررررد مشرررررتریان مراحرررررل، ایرررررن از پرررررس و

 !کنند تعوی  را خود اتومبیل هایباتری
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 هرررای دارایررری و نشرررد موفرررق مررروثر توزیررر  و فرررروش بررردون پرررالس، بترررر

 .فروخت ۲۰۱۳ سال در دالر میلیون ۱۲ را خود

 آینهههده سهههال ۲۰ تههها ۱۰ بهههرای کهههار و کسهههب آیههها: پایهههداری پرسهههش .۶

 است؟ دفاع قابل

 خررررو  بررره شررررو  کررره همرررانطور خورشررریدی هرررایباتری کننررردگان تولیرررد

 سررررررزنش را همیشرررررگی مجررررررم یررررر  کردنرررررد، خرررررود کرررررار و کسرررررب از

 خورشررررریدی هرررررایباتری مرررررتقی ارزان هرررررایکمپانی رقابرررررت: کردنررررردمی

 .چین در

 یررر  حاضررر حررال در چررین داشررت؟ تعجرررب جررای واقعررا چررین رقابررت آیررا

 برخررروردار ارزان کرررار نیرررروی مزایرررای از هکررر اسرررت تولیررردی نیروگررراه

. گرفتنرررد نادیرررده را سررروال ایرررن پررراک تکنولررروژی کارهرررای و کسرررب. اسرررت

 ناپرررذیر اجتنررراب رقابرررت در چطرررور: "پرسررریدندمی خودشررران از بایرررد آنهرررا

 "؟ شد خواهم پیروز چین با
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 دیگههران چشههم از کههه فههرد بههه منحصههر فرصههت یههک آیهها: راز سههوال .۷

 بینید؟می ارک این در است، پنهان

 

 بررررررر در را متعررررررارف حقررررررایق یهمرررررره پرررررراک تکنولرررررروژی هایشرررررررکت

 ایررررن در. بررررازار گسررررترده انرررردازه و پرررراک جهرررران یرررر  برررره نیرررراز: داشررررتند

 کررره برررود تکنولررروژی حبررراب شررربیه بسررریار پررراک تکنولررروژی حبررراب راسرررتا،

 کرررره متعررررارف حقیقررررت ایررررن بررررر تنهررررا اینترنترررری کارهررررای و کسررررب آن در

 هاشررررررکت از بسررررریاری. داشرررررتند تکیررررره ،کررررررد خواهرررررد رشرررررد اینترنرررررت

 اینکرررره برررررای. نبررررود آن در رازی هرررری  کرررره داشررررتند، مشررررابهی هایایررررده

 ایررررن و باشررررد رقررررابتی مزیررررت دارای بایررررد شررررود، موفررررق شرررررکت یرررر 

 پنهرررران دیگررررران چشررررم از" کرررره آیررررد مرررری دسررررت برررره اسررررراری از مزیررررت

 ."است
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 چهاردهم فصل

 

 ذاربنیانگ پارادوکس

 

 شخصیت چرخه 

 

 افراطررری هرررایویژگی دارای بنیانگرررذاران از بسررریاری رسررردمی نظرررر بررره

 طرررور بررره تواننررردمی بنیانگرررذاران مثرررال، عنررروان بررره. هسرررتند متنررراق  و

 غنرررری ایسرررررمایه نظررررر از ولرررری ضررررعیف نقرررردینگی نظررررر از همزمرررران

 گررررررابرون و گررررررادرون یرررررا باشرررررند کاریزماتیررررر  و خرررررونگرم باشرررررند 

 .باشند

 

 طبیعرررررت بنیانگرررررذاران،: کررررره شرررررود مررررری مطررررررح پرسرررررش ایرررررن حررررراال

 مهرررم بنیانگرررذار یررر  در ویژگیهرررایی چررره واقررر  در و دارنرررد؟ غیرعرررادی

 است؟
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 و گراییواقرررر  نتیجرررره اسررررت ممکررررن بنیانگررررذاران افراطرررری هایشخصرررریت

 در. کننرررد تقویرررت را خودشررران بایرررد کررره باشرررد موضرررو  ایرررن از آنهرررا درک

 اسرررت معمرررولغیر شخصررریتی هررراییویژگ دارای بنیانگرررذار چرخررره ایرررن

 باعرررا هررراویژگی ایرررن بررره توجررره و شرررودمی برجسرررته مطبوعرررات در کررره

 .کند تقویت را آنها او، شودمی

 گرررروه بنیانگرررذار و میلیررراردر برانسرررون، ریچرررارد سرررر مثرررال، عنررروان بررره

 و کررررد آغررراز سرررالگی ۱۶ سرررن در را خرررود وکرررار کسرررب ابتررردا ویررررجین،

 ذاتررررررا او. کرررررررد تأسرررررریس سررررررالگی ۲۲ سررررررن در را رکرررررروردز ویرررررررجین

 نحرررروی برررره عمررررومی هررررایمکان در امررررا اسررررت، غیرعررررادی و سرررررکش

 روابرررط چررررای و چرررونبی پادشررراه" چرررون هرررایی لقرررب کررره میکررررد رفترررار

 آیررررررا. آورد دسررررررت برررررره را"  تجرررررراری هایبرنررررررد سررررررلطان" و" عمررررررومی

 یرررررا کننرررررد،می مرررررنعکس را اشواقعررررری شخصررررریت او عجیرررررب رفتارهرررررای

 .دو هر احتماال اند؟عمومی روابط دهش محاسبه هایتاکتی 
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پادشاهان عنوان به بنیانگذاران

 بسرررریار بنیانگررررذار نقررررش کرررره داد نشرررران اپررررل برررره جررررابز اسررررتیو بازگشررررت

 برررود، کررررده تاسررریس کررره شررررکتی از ۱۹۵۸ سرررال در جرررابز. اسرررت حیررراتی

 بازگشررت اپررل برره داشررت کرره فررردی برره منحصررر دیرردگاه بررا او رفررت، کنررار

 .بازگرداند او  دوران به و کرد بازسازی دوباره را شرکت و

 ایررررن در. بررررود هررررم مسررررتبد و نیرومنررررد البترررره بررررود، کاریزماتیرررر  جررررابز

 گیری،تصررررمیم برررررای خررررود هررررایتوانایی در اغلررررب بنیانگررررذاران راسررررتا،

 .هستند پادشاهان مانند ریزی،برنامه و اطرافیان وفاداری جذب

 مقابررررل در بایررررد مررررا کرررره اسررررت ایررررن مرررروارد ایررررن تمررررام در مهررررم نکترررره

 شرررررکیبایی رسرررررند،می نظرررررر بررررره غریرررررب و عجیرررررب کررررره گرررررذارانیبنیان

 امررا اسررت سررخت افررراد برررای آنهررا تحمررل احتمرراال. باشرریم داشررته بیشررتری

 خرررراطر برررره گررررذارانبنیان. نگیریررررد نادیررررده را گررررذاربنیان فررررردی قرررردرت

 کررره اسرررت ایرررن خررراطر بررره آنهرررا اهمیرررت بلکررره نیسرررتند مهرررم خرررود کارهرررای

 .کنندمی کار شرکت، افراد ههم از بهتر
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 احتمالی آینده چهار  

 ارائرررره بشررررریت آینررررده برررررای الگررررو ۴ سرررروئدی فیلسرررروف بوسررررترم، نیرررر 

 :است کرده

 

 . هاتمدن مجدد جایگزینی: مجدد فروپاشی

 

 حاضرررر حرررال بررره شررربیه آینرررده و دارد ثابرررت رونرررد یررر  پیشررررفت: ثبرررات

 .بود خواهد

 

 .ایهسته جهانی جن  قطری از مثال انسان، نابودی: انقرا 

 

 .بهتر جهان ی  ایجاد برای پیشرفت به دادن سرعت: برخواستن

 

 است؟ ترمحتمل اینها از کدامی 
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 امررررا. اسررررت موفررررق هایتمرررردن فروپاشرررری از هایینمونرررره از پررررر ترررراری 

 برررر مبتنررری شکسرررت و کامیرررابی چرخررره ایرررن از احتمررراال معاصرررر تررراری 

 .است شده انباشته پیشرفت و دانش

 

 کررررره حرررررالی در. اسرررررت مجررررردد فروپاشررررری از بیشرررررتر انقررررررا ، تمرررررالاح

 هایسرررالح کررره هسرررت آن احتمرررال امرررا اسرررت، ناخوشرررایند هرررم تصرررورش

 .آورند بار به را بیشماری هایخرابی قوی،

 

 و تکنولرروژی جررای برره مررردم اگررر خصررو  برره اسررت، ممکررن هررم ثبررات

 یجهررران از ترکیبررری امرررا. باشرررند حاضرررر رونرررد بهبرررود دنبرررال بررره نررروآوری

 و رقابرررت مسررریر در را کشرررورها زیررراد احتمرررال بررره محررردود منررراب  و شررردن

 و جهرررانی جنررر  بررره منجرررر توانررردمی کررره دهررردمی قررررار هرررم، برررا درگیرررری

 .شود انقرا 

 

 هرررایفناوری بایرررد مرررا. اسرررت مثبرررت گزینررره تنهرررا برخواسرررتن رو، ایرررن از

 حالرررت، بهتررررین در. کنررریم ایجررراد بهترررر ایآینرررده سررراخت بررررای را جدیرررد
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 هررم کنررد،می یرراد" یکتررایی" نررام برره آن از تیررل آنچرره برره حترری اسررت ممکررن

 و قدرتمنرررد چنررران جدیرررد تکنولررروژی آن در کررره جهرررانی. کنررریم پیررردا دسرررت

 .ماست کنونی درک محدوده از فراتر که است یافته تحول

 برررای بایررد بلکرره بررود، خواهررد بهتررر آینررده کرره کنرریم فررر  تنهررا ترروانیمنمی

. کنررریم تبررردیل واقعیرررت یررر  بررره را بهترررر دهآینررر و کنررریم ترررالش آن سررراخت

 بسرررازیم چیرررزی هررری ، از و کنررریم جرررا بررره جرررا را پیشررررفت مرزهرررای بایرررد

.کنیم حرکت ی  به صفر از باید.

پایان




