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  مقدمه ناشر
  


���� ���� د����ان ��
ان � �� ���ب� �����45 ا3$ 2 01/ا.-  ,+ *(� )'&%$ ا#رات �

ن ���� د��. 8/ا�67� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

محمد -اصغر رمضاني-آقايان محمد مهدي ذوالفقاري"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از  "حميدرضا قنبري و سركار خانم ماهرخ محمدزاده -جوادحشمتي-شيدايي

  ي كنيم.همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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 انمقدمه مولف
 کُلُّ وِعاء یضیقُ بِما جعلَ فیه إِالّ وِعاء العلمِ فَإِنَّه یتَّسع بِه؛

شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم، فضاى آن  تر مى فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ
  گردد.  بازتر مى

  )505(نهج البالغه،ص  

  می کوچک در ارتقا سطح دانش مخاطبین گرامی به همراه داشته باشد .امید است مطالعه این کتاب گا

  مهمترین سرفصل هاي آموزشی این کتاب : 

 ) مدیریت برندBrand Managementدر تجارت الکترونیک (  
 مدیریت استراتژي هاي برند در فضاي ذهن  
 نقش تبلیغات و ارتقا در استراتژي برند 
 رنتی ورهبري یک تبلیغات مناسب نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینت  

  مفاهیم و تحلیل رفتارهاي کاربران در تبلیغات اینترنتی ) –(  الزامات 

  تاثیر استراتژي در تبلیغات و بازاریابی در مشارکت یک مشتري و توسعه یک کسب وکار محصول  

  مفاهیم و تحلیل هاي عملی ) –(  الزامات 

 اعیکارایی تبلیغات در سایت هاي شبکه اجتم 
 کننده اثرات تبلیغات و نامهاي تجاري چندگانه درافکار مصرف  
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  مقدمه
  ) در تجارت الکترونیکBrand Managementمدیریت برند (

  مدیریت استراتژي هاي برند در فضاي ذهن

  نقش تبلیغات و ارتقا در استراتژي برند
  

  

  

  

  ظ
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خاص، خط محصول و یا برند است. هدف از این  هاي بازاریابی یک محصول ي کاربردي تکنیک برنامه
نوع مدیریت، افزایش ارزش محصوالت براي مشتریان و در نتیجه کسب حق امتیاز براي آن محصوالت 

ي کیفیت مورد انتظار مشتریان از  نگرند که درباره اي می است. بازاریابان، به آرم تجاري به عنوان وعده
  ها داده شده است. محصوالت به آن

ین امر ممکن است باعث افزایش میزان فروش شود. همچنین با مدیریت برند، تولید کنندگان ا
توانند محصوالت را با قیمت باالتري به فروش رسانند. ارزش برند با میزان سود حاصل براي  می

   ست.ها شود. این امر ناشی از ترکیبی از افزایش میزان فروش و افزایش هزینه تولیدکنندگان سنجیده می

  یک برند خوب باید این ویژگی ها را داشته باشد:

 .از لحاظ قانونی قابل پشتیبانی باشد  
 .تلفظ آن ساده و روان باشد  
 .به خاطر سپردن آن آسان باشد  
 .شناسایی و تشخیص آن کار دشواري نباشد  
 .توجه افراد را جلب کند  
 .مزایاي استفاده از محصول را در خود داشته باشد  
  و یا شرکت تولید کننده را به همراه داشته باشد.پیام محصول  
 .موقعیت محصول را در میان محصوالت رقیب مشخص سازد 
  

ي سایر محصوالت عادي دیگر است. یک عالمت تجاري  ي یک برند خوب، بیش از هزینه هزینه
جاري دهد. یک عالمت ت هاي منعطف بازار را در برابر قیمت مورد هدف قرار می اقتصادي اغلب بخش

شود. زمانی که یک برند براي چند  جویانه براي مقابله با تهدیدهاي رقابتی ایجاد می رقابتی و جنگ
شود. وقتی که تمامی  شود، به عنوان یک برند خانوادگی شناخته می محصول متعدد به کار برده می

مشهور  محصوالت یک شرکت، هر کدام داراي برند مجزایی براي خود هستند، به شناشه منفرد
  شوند. می

شده براي معرفی  زمانی که شرکتی از یک برند به همراه برند دیگري که پیش از این به کار گرفته می
شود. زمانی که   محصول و یا خط محصول جدیدي استفاده کند، به یک اهرم تجاري مشهور می

را بر روي آن  کنند، برند خود فروشندگان بزرگ، محصوالت را از تولید کنندگان خریداري می
هاي تجاري خصوصی ممکن است با  گویند. عالمت دهند که به آن، برند خصوصی می محصوالت قرار می

  گیرند، تفاوت زیادي داشته باشند. نام اصلی که تولید کنندگان براي محصوالت در نظر می
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ا تالش ه انجامد. برخی از شرکت هاي مخصوص هر شرکت می انطباق برند به کاهش تعداد عالمت
ها این کار را انجام  تري را براي محصوالت متعدد و گوناگون خود ایجاد کنند. آن کنند تا برند بیش می
دهند تا میزان فضاي اختصاصی برند رقیب را کاهش دهند. اما از آن جایی که ممکن است این  می

ند تا ارتباطی منطقی میان گیر ها تصمیم می اقدام، استراتژي مناسبی نباشد، بنابراین بسیاري از شرکت
  ها تجاري گوناگون خود برقرار سازند. نام

ها مسایل استراتژیک را با  کنند. آن بسیاري از مدیران برند خود را محدود به اهداف و مسایل مالی می
گیرند. اکثر مدیران برند، خود را  ي مدیر ارشد است، نادیده می این تصور که مسئولیت آن بر عهده

ها براي مدتی کوتاه و محدود  هاي محصوالت آن کنند، زیرا بسته اهداف کوتاه مدت می محدود به
  اند. باید اهداف کوتاه مدت را گامی مهم به سوي اهداف بلند مدت به حساب آورد. طراحی شده

هاي  هایی که داراي متنوع سازي محصوالت هستند، ممکن است هدف از ایجاد برخی از نام در شرکت
ها مغایرت پیدا کند و یا بدتر از آن ممکن است اهداف شرکت با نیازهاي برند مغایر  سایر نام تجاري با

  باشند.

هاي مدیریت ارشد اطالع داشته باشد. چنانچه مدیریت  همچنین الزم است مدیر نام تجاري از استراتژي
ها به  پرداخت هزینه شرکت قصد داشته باشد از بازاریابی بلند مدت استفاده کند، به کارگیري جریان

  صورت کوتاه مدت، اشتباه بزرگی خواهد بود.

گیرند که عملکرد واحد خودشان را  بسیاري از مدیران برند در زمان هدف گذاري، اهدافی را در نظر می
  بخشند. نسبت به کل سازمان بهبود می

  مدیریت استراتژي هاي برند در فضاي ذهن 
سعه آگاهی برند است. آگاهی الزمه تمامی بازارهاست، ابتدا به این نقطه آغازین براي تمامی برندها تو

پایین -خاطر که ذهنیت ریسک خرید را کاهش می دهد و دوم اینکه در بسیاري از بازارهاي با درگیري
می تواند خرید را در پی داشته باشد. همچنین الزم است که مصرف کنندگان دریافت هایی را در 

ند توسعه دهند و این دریافت ها با گروه محصول و استانداردهاي اعمال شده خصوص کیفیت عملکرد بر
بواسطه رقابت مقید می گردند. این به درك عمومی پذیرش محصول مربوط می شود . این دو دریافت 
در کنار یکدیگر ریسک خرید مصرف کننده را کاهش می دهند و ما می توانیم بگوییم برندي که به 

برند وارد شده است. داده هاي میلوارد براون نشان  1ر دو عامل دست یابد به مرحله سطح معقولی از ه
می دهند که براي بسیاري از برندها بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان هرگز ارتباط خود را به 

  ماوراي  این نقطه توسعه نمی دهند.
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نیاز است، درك تمایز و تناسب برند وارد شود دوعامل مهم مورد  2براي اینکه یک برند به مرحله 
شخصی. براي اینکه یک برند بواقع از سوي مصرف کننده از سایر برندهاي رقیب متمایز به نظر برسد، 
سه باور باید شکل بگیرد، اینکه برند با سایر برندها فرق دارد (چه مثبت چه منفی)، اینکه این تفاوت 

ي بیشتر را داشته باشد. انبوه داده هاي یانگ و منحصر به برند می باشد و اینکه مشخصا ارزش بها
روبیکم اشاره می کنند که تمایز نه فقط در ساخت برند بلکه در موفقیت برند نقش اصلی را دارد و این 
نقش همچنان ادامه خواهد داشت چراکه کاهش تشخیص تمایز اغلب اولین نشانه اي است که یک برند 

این رو یکی از کلیدهاي فهم مدیریت یک برند بالغ این است که از  بالغ و موفق دچار افت شده است. از
  درك تمایز اطمینان یابد.

تناسب به این معنی است که برند چیزي در خود دارد که براي مصرف کننده مناسب بوده یا با آن 
ده و لذا به مرتبط می باشد. داده ها نشان می دهند که تناسب کلید نفوذ به خانه ها و اندازه فرانشیز بو

بخش بازار یا بخش هایی که برند با آنها ارتباط دارد مرتبط می باشد. برندهاي جدید و موفق بر روي 
  نمودار رشد بیشتر تمایز را به نمایش می گذارند تا تنــاسب، و چنین 

توجه  می نمایند که مصرف کنندگان برند را در رقابت برجسته تر می یابند، از این رو هدف اولیه مورد
قرار گرفتن است. با این حال، این توجه باید در مرحله بعد به مزایایی تبدیل شود که با سبک ویژه 
مصرف کننده همخوانی داشته باشد. داده هاي یانگ و روبیکم نشان می دهند که تناسب، محصول 

ارد. برندهاي پر طبیعی تمایز نیست: در ایاالت متحده تقریبا هیچ ارتباطی بین این دو عامل وجود ند
سود ممکن است اغلب تمایز باالیی کسب کنند اما از تناسب پایینی در بین عموم آدم ها و تناسب 

برند می تواند به  2باالیی در بین بخش هایی خاص برخوردار باشند. به این ترتیب رسیدن به مرحله 
  لب برندها از این مرحله فراتر نروند.معنی یک برند پایدار و سودآور باشد و این احتمال وجود دارد که اغ

برند دریافت هاي بیشتري باید در ذهن بازار توسعه بیابد: اعتبار اجتماعی و  3براي رسیدن به مرحله 
پیوند احساسی. اعتبار اجتماعی به دریافتهایی مربوط می شود که به نحوه نگرش دیگر آدم ها به برند 

است چراکه بر ترکیب یا تفریق اجتماعی داللت دارد. بنابراین فرهنگی - می پردازد و یک عامل اجتماعی
همچنانکه برند را بطور شخصی یا اجتماعی تجربه می کنیم، گستره وسیعی از ظرافت هاي دریافتی به 
حوزه هاي پرمایه اي براي مطالعه و اقدامات مدیریتی تبدیل می شوند. پیوند احساسی به توسعه ارتباط 

ی پردازد که عمدتا بر تجربه شخصی برند استوار بوده و بطور مشروح و از جنبه برند م- مصرف کننده
در مورد آن صحبت شده است. همچنانکه یک برند در طول زمان ساخته  4معنی شخصی برند در فصل 

می شود، مصرف کنندگان به مرور با آن احساس نزدیکی، اطمینان و اعتماد می کنند، بگونه اي که اگر 
ربه و دریافت هاي شخصی دیگر افراد از یک برند آنها نیز با برند پیوند احساسی برقرار بواسطه تج

نمایند انتظار خواهیم داشت در نهایت آنها نیز به برند اعتماد زیادي پیدا کنند. توجه داشته باشید که 
بت به پیش پیش از بوجود آمدن اعتماد مصرف کنندگان نیاز دارند مکررا برند را تجربه کنند تا نس
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بینی پذیري و قابلیت اتکا آن اطمینان حاصل نمایند. از این رو، پایداري در تمامی جنبه هاي برند براي 
  هر گونه استراتژي برند بسیار اساسی است.

  نقش تبلیغات و ارتقا در استراتژي برند 
هند که یک ارتباط استفاده کرده اند به روشنی نشان می د PIMSمطالعات متعددي که از پایگاه داده 

مستقیم بین هزینه هاي تبلیغات نسبی در مقابل رقابت و سهم بازار وجود دارد. کسب و کارهایی که 
سهم بسیار کمی از فروش خود را براي تبلیغات صرف می کنند در مقابل رقباي خود که به نسبت 

به نرخ پایین تري از بازگشت  بیشتر هزینه می کنند سهم کمتري از بازار را از آن خود می سازند و نیز
سرمایه دست می یابند . چنین به نظر می رسد که این ارتباط تا حدودي از کیفیت نسبی محصوالت 

  یا خدمات ناشی می شود.

شواهدي وجود دارد که شرکت هایی که در مخلوط تبلیغات پیشبردي خود بر تخفیف هاي فروش 
لیغات تاکید می ورزند نرخ پایین تري از بازگشت تاکید می کنند نسبت به شرکت هایی که بر تب

  سرمایه را کسب می کنند.

  فهم آن ساده است :

    تبلیغات نه تنها برند را قوي می سازد بلکه به سودآوري شرکت نیز کمک می کند.

  راه هاي مدیریت برندینگ 
ي یک کمپانی مثل برندینگ یک فرآیند اهراز هویت براي هر کمپانی خواهد بود. در واقع برند برا

پروفایل براي یک فرد است. برندسازي به ارتباط هاي بهتر شما با مشتریان کمک می کند. پس اگر 
شما می خواهید که در جامعه و بین مردم بدرخشید باید روي برند خود کار کنید و از برندتان هویت 

  خود را بسازید.

یتی واضح و روشن نمی تواند به راحتی در برند هویت یک کمپانی است. یک کمپانی بدون داشتن هو
رقابت ها شرکت کند. برند شما ، موفقیت و بر سر زبان ها بودن سیستم کاري شما را تأمین می کند. 

پس اگر چنین چیزي وجود نداشته باشد، جاي این که مشتریان دنبال شما باشند، شما باید با      
  نبال مشتري بگردید.هزینه هاي گزاف و حتی بیشتر از بودجه به د
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اصلی ترین راهکارها در برندینگ آنالین که در بهبود بخشیدن به کسب و کار به ما کمک می 
  کند :

  )Identity-Logoلوگوي هویت (

  طراحی لوگوهاي اختصاصی اولین قدم براي شروع برندینگ آنالین است.

هایی که با هزاران دالر باید به شما  اي باشد. یعنی حرفه اي می یک لوگو همیشه داراي تأثیرگذاري حرفه 
اي بودن،  شوند. پس لوگو عالوه بر حرفه توجه کنند، با یک لوگوي مناسب جذب سیستم کاري شما می

  باشد. ها نیز می جویی در هزینه راهی بسیار مناسب براي صرفه

با این کار بیشتر و  استفاده کنید. …ها و  ها ، عناوین نامه سایت ، کارت از لوگوي برند خود در وب
  ها نام و تصویر برند شمارا به خاطر بسپارند. شوید آن کنید و باعث می بیشتر توجه مردم را جلب می

  وب سایت

هاي یک برند تأثیر بسیار به سزایی دارد. یک سایت که با طراحی  سایت درروند موفقیت طراحی وب
شود کاربران  کند و باعث می جدید را جلب می کننده همراه باشد، کاربران و مشتریان مناسب و مجذوب

ریزي  هاي زیاد ندارد بلکه به یک برنامه قدیمی به آن وفادارتر باشند. یک طراحی مناسب نیازي به هزینه
  کار شما دارد. مناسب مطابق با سبک

  )Email Signatureها ( امضاي ایمیل

اي ظاهر  باشند. هر چه بیشتر حرفه ین میهاي اساسی تجارت آنال ها در هر حالتی یکی از پایه ایمیل
هایتان یک امضاي اختصاصی  شوید به نفع خودتان است. یک ایده خوب این است که در انتهاي ایمیل

چنینی، شامل اطالعات مختصر و مفید به همراه لوگوي برند  اي این اضافه کنید. معموالً امضاهاي حرفه
  باشد. موردنظر می

ن و بدون هزینه است اما تأثیرپذیري زیادي به همراه دارد و به اهمیت برند شما یک راه بسیار آسا این
  کند. صورت مستقیم کمک می به
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  )Social Mediaهاي اجتماعی ( رسانه

حد و  سایت کامل نیست. با توجه به استفاده بی هاي اجتماعی کمی از داشتن یک وب حضور در شبکه
تر هستند،  که خیلی محبوب Twitterو  Facebookویژه  هاي اجتماعی به نصاب کاربران از شبکه

کند تا اطالعات  اي نوین خواهد بود. این به کمپانی شما کمک می ها ایده حضور شما هم در این شبکه
ها را به اشتراك گذاشته و راه بسیار مناسبی براي ارتباط مستقیم با  بیشتري از محصوالت و سرویس

تواند شمارا به نیازهاي  نیز می …ها و تبادل نظرات و  همچنین نظرسنجی باشد. کاربران و مشتریان می
  مشتریان واقف سازد.

  )Social Buttonsهاي اجتماعی ( گذاري شبکه هاي اشتراك دکمه

تر کنید. و همچنین سعی کنید  توانید سعی کنید جستجوي کاربران براي پیدا کردن شمارا آسان تا می
مطالب و محتواي سایت شمارا در اسرع وقت به اشتراك بگذارند. براي تحقق  به کاربران امکان دهید تا

شناخته  Social Buttonsهاي اجتماعی که با عنوان  هاي میانبر شبکه این موارد، استفاده از دکمه
گذاري محتواي شما براي کاربران در کمتر  ها اشتراك شوند راهکار مناسبی خواهد بود. با این دکمه می

  پذیر خواهد بود. ثانیه امکان از چند

  )Forum Signaturesها ( امضاهاي انجمن

ها راهی مناسب براي معرفی  هاي تجاري و فعالیت داشتن در این قبیل انجمن برقراري ارتباط با انجمن
بسازید. این  Forum Signatureتوانید یک  ها نیز می تجارت خودتان خواهد بود. براي این سایت

هاي شما  ایست همراه با لوگو و اطالعات کمی در مورد برند شما باشد، در انتهاي پستب امضاء که می
شود. با این قابلیت، بدون نیاز به درخواست از کسی، برند شما در فضایی تجاري به نمایش  نمایان می

  یک تبلیغ مناسب خواهد بود. آید و این درمی

  )Online Reputation Management(تالش براي مدیریت و کسب اعتبار آنالین 

باشد. مردم همیشه از  یکی دیگر از نکات مهم در رابطه با کمپانی شما، کسب اعتبار آنالین می
ها هم  کنند. اما خیلی هاي اجتماعی تعریف و تمجید می ها و شبکه ها، سایت محصوالت خوب در انجمن

ها  براي تخریب موقعیت شما، در انجمنهستند که به هر دلیلی از نارضایتی از محصوالت شما گرفته تا 
کنند. این قبیل اقدامات براي  هاي اجتماعی شروع به غیبت و صفحه گذاشتن پشت شما می و شبکه

ها بفهمانید که  اعتبار برند شما اصالً مناسب نیست. سعی کنید اطمینان مشتریان را جلب کرده و به آن
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ها را با شیوایی  نظرات و پیشنهادات مشتریان در انجمن ها هستید. براي این کار پاسخ شما پشتیبان آن
  کند. کالم بدهید. این کار به اهمیت برند شما کمک می

  براي برند خود بالگ بسازید

توانید در این بالگ به نوشتن اخبار و بررسی محصوالتتان  یک وبالگ براي کمپانی خود بسازید. می
تنها به  مهمان توسط کاربران فراهم کنید. این مورد نه بپردازید و همچنین جایی براي ارسال مطالب

  کند، بلکه به سئو و بازدید سایت شما نیز کمک خواهد کرد. محبوبیت شما کمک می

  سئو

از فرآیندهاي سئو غافل نشوید. براي هر سایتی انجام سئو مهم است. یک سایت سئو شده مطمئناً 
گیرد و یک اعتبار خاص و ویژه از این  ستجو قرار میتر در نتایج جستجوهاي موتورهاي ج خیلی راحت

  آورد. طریق به دست می

  خبرنامه

توانید مشتریان خود را  ها ابزاري کارآمد و عالی براي ارتباطات هستند. با کمک خبرنامه می خبرنامه
هاي  مزیتاند را نیز دعوت کنید و بالطبع به  مند شده حفظ کنید و افرادي که به کار و برند شما عالقه

ها  ها معموالً از جدیدترین خبرها، محصوالت و یا سرویس این دعوت دست پیدا کنید. در خبرنامه
ها و  ها راهی مناسب براي خبردار کردن مشتریان از سرویس شود. همچنین خبرنامه استفاده می

شود، حس  میهاي برند محبوبش باخبر  بیند که از نقشه محصوالت آینده هستند. وقتی یک مشتري می
  دهد. خوبی به او دست می

قیمت (تقریباً بدون هزینه) هستند و مقدار  ها این است که بسیار ساده، ارزان مزیت اصلی خبرنامه
ها وجود  کنند. همچنین زمان خاصی براي انجام آن بسیاري پیام را در کمترین زمان ممکن ارسال می

  ها کرد. آن اقدام به ارسال خبرنامهتوان با کمک  ساعت روز می 24ندارد و در تمام 

  

  

  



 تبلیغات و برندسازي در کسب و کار آنالین / موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران         16
 
  

  

  یک نکته :

  چگونه براي موفقیت برنامه ریزي کنیم :

یکی از اسامی اي که می توان براي دنیاي امروز انتخاب کرد ، دنیاي موفقیت است ، همه آدم 
 ها موفقیت در زندگی را دوست دارند ، اما گاهی دستیابی به آن دشوار می شود ، اما گام هاي

  اساسی براي موفقیت در برنامه ریزي را می توان به شرح زیر نام برد :

  به دنبال مشاوره از دیگران باشید . -1

  هر کسی که دست از آموختن بکشد ، زندگی را باخته است . -2

  چه فکر می کنید می توانید ، چه فکر می کنید نمی توانید ، حق با شماست .-3

  مایه گذاري کنید .روي چیزهاي نتیجه بخش ، سر-4

  شکست فرصتی براي شروع دوباره است ، این بار هوشمندانه تر اما .... -5

  براي آنجه انجام می دهیم ، شو ر و اشتیاق داشته باشیم . - 6

  هر چیزي  امکان پذیر است . - 7

  به جاي اینکه غم و غصه تولید کنید ، تولید کننده نشاط و شادي باشید . -8

سبید و دنبال مقصر نباشید ، بلکه براي رهایی از مشکالت ، راه حل پیدا به مشکالت نچ -9
  کنید .

  

  


