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سخن ناشر
هر کتابی که برای چاپ به نش��ر برآیند میآید برای خود ،داس��تانی دارد .داس��تان این کتاب نیز
جال��ب و متفاوت اس��ت .مؤلف کتاب آق��ای خادمالرضا برای صحبت درب��ارۀ کتابش به دیدار من
آمد .گفتوگویی لذتبخش داش��تیم تا رسیدیم به نام کتاب :کارآفرینی کماندویی .این نام را که
شنیدم ،آه از نهادم برخاست .همانطور که او دربارۀ مطالب مطرحشده در کتاب توضیح میداد،
غیرعملیاتی دیگر در حوزۀ کارآفرینی به
زرد
به این موضوع فکر م 
یکردم که قرار است یک کتاب ِ
ِ
پیشخوان کتابفروشیها اضافه شود .شاید این پرسش به ذهنتان خطور کند که چرا من اینطور
فکر میکردم .پاسخ این پرسش یک جمله است :بهدلیل استفادۀ نابجا ،واژههای «کارآفرینی» و
«کارآفرینی کماندویی» در جامعۀ ما به ابتذال کشیده شدهاند.
او همینطور با شوروش��وق دربارۀ کتاب صحبت میکرد و من در یک گفتوگوی درونی اسیر
شده بودم .به این فکر میکردم که من این کتاب را در دستور کار نشر برآیند قرار نخواهم داد ولی
علی خادمالرضایی که من میشناس��م ،کتاب را چاپ خواه��د کرد و یک کتاب دیگر به مجموعۀ
کتاب بی خاصیت کارآفرینی اضافه خواهد شد .خیلیها هم آن را میخرند .خیلیها هم
هزاران ِ
کتاب را هدیه خواهند گرفت یا هدیه خواهند داد اما ،به هر حال ،کتابی نیست که برای مخاطبان
خاص ما در نشر برآیند ،از جمله صاحبان کسبوکارها ،کاربردی باشد.
من درگیر همان گفتوگوی درونی بودم و آقای خادمالرضا هنوز با شوروهیجان توضیح میداد
ک��ه در این کتاب ب��ه این موضوع پرداخته که کارآفرین از محیط بازخ��ورد میگیرد ،چرخۀ اصالح
مستمر در کارآفرینی اهمیت دارد ،شکست باید بودجهبندی و برنامهریزی شود یا دستکم از قبل
ح��دس زده ش��ده باش��د و . ...این جملهها بهتدری��ج توجه من را جلب ک��رد .او توضیح میداد که
ناشناختهبودن به کماندو کمک میکند از اصل غافلگیری استفاده کند ،عدم جلب توجه یکی از
اس��تراتژیهای کارآفرینی در فضای بازار اس��ت .کمکم متوجه شدم که این کتاب که نویسندهاش
اینطور با حرارت دربارهاش صحبت میکند ،از جنس کتابهای معمول و مرسوم فضای کارآفرینی
کش��ورمان نیس��ت که با پشتس��رهم ردیفکردن یک س��ری جملۀ امیدبخش س��عی کند افراد را
بهس��مت درۀ مرگبار کارآفرینی هل بدهد .جنس صحبتها ،از جنس تجاربی بود که خود من نیز
طی سالهای متوالی تجربه کرده بودم و در نهایت ،قرار شد پیشنویس کتاب برایم ارسال شود.
خوانن��دۀ گرام��ی اکنون اگر عنوان این کت��اب را فارغ از این پیشفرض بپذیری��د و خودتان را
در جریان محتوای کتاب رها کنید ،کتابیاس��ت که نکات بس��یار زیادی به شما خواهد آموخت.
کارآفرین��ی کماندوی��ی برای هم��ۀ خوانندگان��ش گفتنیهای��ی دارد؛ چه برای ش��مایی که هنوز
کارآفرینی را ش��روع نکردهاید و چه ش��مایی که در آغاز یا میانۀ راه هس��تید .مثل همیش��ه منتظر
دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.

مقدمه
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گفته میش��ود که جوامع بشری در مجموع س��ه مرحلۀ تکاملی را پشتسر گذاشتهاند :جامعۀ
س��نتی ،جامع��ۀ صنعتی و در نهای��ت جامعۀ فراصنعتی ی��ا اطالعاتی .در جامعۀ س��نتی ،منبع
قدرت زور بازو بود و کس��بوکارها نیز مبتنی بر کار ی��دی .در جامعۀ صنعتی ،منبع قدرت ماده
و تبدی��ل آن به انرژی بود و کس��بوکارها نی��ز مبتنی بر ترکیبی از کار ی��دی و کار فکری حرکت
میکردند .در جامعۀ اطالعاتی نیز منبع قدرت دانش اس��ت و کس��بوکارها بر مبنای اطالعات
و دانایی کار میکنند.
اما گفته میشود در همین جامعۀ اطالعاتی که ما امروز در آن زندگی میکنیم ،سه انقالب به
وقوع پیوسته است:
انقالب اول انقالب دیجیتالی اس��ت که با ظهور کامیپوترها ،تراش��هها ،وس��ایل ارتباطجمعی
کابلی و ماهوارهای و ...همراه بود.
انقالب دوم انقالب اینترنتی اس��ت که در آن ،اینترنت و انتقال آزاد و افقی اطالعات س��اختار
جوامع را از جنبههای گوناگونی اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی ،سیاسی و ...دستخوش
تغییر قرار میدهد و فرصتهای بیشماری برای تکتک اشخاص فراهم میکند.
اما انقالب سوم در این جامعۀ سوم چیزی جز انقالب کارآفرینی نیست.
با تکامل و بلوغ مراحل قبلی و تجمیع دستاوردهای اعصار و انقالبهای تکنولوژیک گذشته،
امروز فرصتها و فضاهایی به وجود آمده است که بسیاری را قادر میسازد دستبهکار شده ،وارد
عرصۀ کارآفرینی ش��وند .این کارآفرینان ،انقالبی را هدایت میکنند که منجر به تحول و نوسازی
اقتصادی در مقیاس جهانی شدهاست.
امروز بزرگترین شرکتهای جهانی شرکتهای نسلاولی هستند؛ به این معنا که مدت زیادی
از شکلگیری آنها نمیگذرد و در بسیاری از آنها هنوز خود کارآفرینان اولیه مشغول فعالیتاند.
این کارآفرینان نس��لاولی از بزرگترین ش��رکتهای بینالمللی چندده یا حتی صدس��اله سبقت
گرفته و آنها را پشتسر گذاشتهاند .این موضوع نشان میدهد که امروزه داشتن سابقۀ تاریخی
طوالنیتر ،بزرگتربودن و گس��تردگی بیشتر ،داشتن منابع انس��انی زیادتر و برخورداری از منابع
مالی فراوان ،دیگر تضمینکنندۀ بقا نیس��تند؛ زیرا همواره کارآفرینان هوشمندی وجود دارند که
آمادهاند تا با چابکی ،جسارت ،انگیزه و دانش نوین ،وضع موجود را به چالش بکشند و ارزشهای
جدید برای بازار خلق کنند.
البته این موضوع همچون تیغی دولبه است؛ ازاینرو بهموجب فرصتهای فراوان ایجادشده
در محیط ،به همان اندازه که ورود به عرصۀ کارآفرینی از هر زمان آسانتر شدهاست ،ماندن در
آن نیز از هر وقت دیگر سختتر است؛ چراکه در این حالت ،رقابت شدیدتر میشود ،گزینههای
انتخاب مش��تریان بیش��تر میش��ود ،عرضه بر تقاضا پیش��ی میگی��رد ،تغیی��رات تکنولوژیک،
خواس��تۀ مش��تریان ،روندها و تالطمهای بازار سریعتر میش��ود ،مقررات کسبوکارها سختتر

همدقم13 :

میش��ود ،پیچیدگیهای محیط بیش��تر میش��ود ،عوامل خارج از کنترل بسیار زیاد میشود و
بسیاری مسائل دیگر.
ب��ه این دلی��ل معتقدم با وجود ظاه��ر جذاب و فرصتهای ف��راوان ورود به عرص��ۀ کارآفرینی،
امروز س��ختترین دوران برای کارآفرینی و مدیریت کسبوکار بهشیوههای سنتی است .بنابراین
برای موفقیت در عرصههای جدید نیازمند داشتن توانمندیهای جدید هستیم که نه از انسانی
معمولی ،بلکه از انسانی بسیار ورزیده مانند تکاوران و کماندوها انتظار میرود .امروز زمانی است
که دیگر معمولیها نمیتوانند با مقداری تولید ،خرید ،فروش و ...خود را کارآفرین بنامند .امروز
برای ورود به کارآفرینی باید کماندو باشید.
«کارآفرین��ی کماندویی» مفهومی اس��ت که من برای اولین بار در ایران و به زبان فارس��ی ارائه
میدهم .خاستگاه آن هم همین دلیل ساده و بنیادی است که برایتان بازگو کردم.
امروز تب کارآفرینشدن نسل جوان ما را فراگرفته است .هر شخص برای خود رؤیاهای بزرگ در
سر دارد و میخواهد مستقل ،ثروتمند ،اثرگذار ،دارای جایگاه اجتماعی عالی و ...باشد .داشتن
این انگیزهها بههیچوجه عیب نیست؛ بلکه میتواند محرک و پیشران اولیه برای حرکت در مسیر
کارآفرینی محسوب شود.
ام��ا س��ؤاالتی بای��د پرس��یده ش��ود :این ش��خص چق��در دان��ش ،مه��ارت و شایس��تگی برای
کارآفرینش��دن دارد؟ چگونه و با چه روشهایی میخواهد ایدههایش را به محصول و کس��بوکار
تبدیل کند؟ چگونه میخواهد بازار هدفش را بهدرستی انتخاب کند؟ چگونه میخواهد از دریای
متالطم محیط کسبوکار ،فرصتها را تشخیص دهد و شکار کند؟ چگونه میتواند در رقابتهای
سخت پیروز شود؟ چگونه میتواند کسبوکار چابک و انعطافپذیری خلق کند؟ چگونه میتواند
با منابع محدود ،دس��تاوردهای نامحدود داشته باشد؟ چگونه میخواهد برای مشتریانش ارزش
خلق کند؟ و در نهایت از دل همۀ اینها چگونه میخواهد خود به انس��ان بهتری تبدیل ش��ود و
جامعه را به فضای بهتری تبدیل کند؟
از شایعترین و مهمترین موانع محدودکنندۀ کارآفرینی که در کالسها و مشاورههایم مشاهده
میکنم ،بینش نادرس��ت به مقولۀ کارآفرینی و کس��بوکار است .بهنظرم بینش نادرست بیشتر از
روش نادرس��ت به کس��بوکارها ضربه میزند .همچنین روشهای نادرست ،با آموزش و تمرین و
تکرار راحتتر اصالح میشوند تا بینش و نگرش نادرست.
بر اثر همین بینش نادرس��ت اس��ت که اولویتهای نادرس��ت ،رفتار نادرست و در نهایت نتایج
نادرس��ت ش��کل میگیرد .بسیاری از اش��خاص ممکن اس��ت کارآفرینی را با تولید یک محصول،
اس��تخدام چن��د نفر ،فروش ی��ا داللی برخ��ی محصوالت یا حتی ب��ا مدیریت برخ��ی از صفحات
ً
اجتماعی و اینترنتی اشتباه بگیرند .ممکن است توجه ویژهای به محصوالت داشته باشند و کال از
این موضوع غافل ش��وند که آنچه از خود محصول مهمتر است ،ادراک مشتری از محصول است.
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ممکن اس��ت نگاه جزئی و مجزا به هریک از بخشهای کس��بوکار داش��ته باش��ند و ازاینرو قادر
نباشند کسبوکار را در قالب یک سیستم باز و تعاملی با محیط در نظر بگیرند .بسیاری از مسائل
مش��ابه دیگر نیز وجود دارد که هرکدام از آنها میتواند یک کس��بوکار را از مس��یر متعادل خارج
کرده و به ناکجاآباد هدایت کند.
ً
بنابراین برای پاس��خ به این نیازها و کاستیها مجددا دستبهقلم شدم .در دو کتاب قبلیام با
عنوانهای جعبهابزار کارآفرینی و جعبهابزار کارآفرینی اینترنتی که انتش��ارات برآیند منتشرشان
کرده اس��ت ،توجهم بیش��تر به س��اخت یک بین��ش اولیه و بنیادین و س��پس معرفی بس��یاری از
روشهای اجرایی اثربخش برای موفقیت در کارآفرینی و کسبوکار بوده است.
کتاب کارآفرینی کماندویی س��ومین کتاب من با نش��ر برآیند و بهنوعی تکمیلکنندۀ دو کتاب
قبلی اس��ت .در این کتاب ،هدفم ترس��یم و تبیین بینشی حرفهای و پیشرفته به مقولۀ کارآفرینی
است .این بینش با شرایط متالطم کسبوکار امروزی متناسب است و میتواند کارآفرینان را برای
پیروان خوب
آن
ِ
موفقیت در این مسیر سخت و ناهموار رهنمود کند .امروز دیگر دوران موفقیت از ِ
موفقیت رهبران عالی است .بنابراین هریک از ما بهعنوان کارآفرین باید بتوانیم
نیست؛ بلکه دوران
ِ
چنین شایستگیهایی را برای خود حاصل کنیم.
جنگ تسخیر ذهن ،قلب و روح مشتری .همچنین
گفته میش��ود تجارت مانند جنگ است:
ِ
بس��یاری از قواعد تجارت و مدیریت از حوزههای نظامی وارد حوزۀ کسبوکار شدهاست .با توجه
به این دو نکته ،اگر بخواهم برای کارآفرین موفق امروز و ویژگیهایی که باید داشته باشد ،جایگاه
متناظری با میدان جنگ در نظر بگیرم ،این جایگاه نه جایگاه یک س��رباز صفر جوان اس��ت و نه
ی��ک ژنرال کهنهکار در س َ
��متهای اداری؛ بلکه جایگاه یک کمان��دوی عملیاتی آماده با باالترین
ِ
قابلیتها و تواناییهاست.
ب��ه همی��ن منظور و ب��رای ارائ��ۀ بهتری��ن تعری��ف از ویژگیهای مدنظ��ر ،مفه��وم کارآفرینی
کماندویی را ارائه میدهم .برای اینکه بتوانم این مفهوم را بهتر بازگو کنم ،کتاب را به سه فصل
عمده تقسیم کردهام:
فص��ل اول کت��اب را به تعاری��ف اختصاص دادهام .پای��ۀ اولیۀ معرفی «کارآفرین��ی کماندویی»
این اس��ت که بتوانیم ابتدا هریک از اجزای آن را بشناس��یم؛ بنابراین الزم اس��ت تعریف مناسبی
از کارآفرینی و عناصر وابس��ته به آن مانند خلق ارزش ،سیس��تم کس��بوکار ،محیط و ...داش��ته
باشیم .همچینین باید تعریف درستی از شخص و نقش کماندو ،آموزشها ،هدفها ،مأموریتها
و توانمندیهایش داشته باشیم.
فصل دوم کتاب ،فصل تحلیل اس��ت .در این فصل ،هفت ویژگی اساسی کماندوها را از فصل
قبلی اس��تخراج کرده و هرکدام را یکبهیک با ویژگیهای ضروری کارآفرینان موفق امروز مقایسه
کردهام .در نتیجه در این فصل تالش کردهام نقاط کوری را روشن کنم که برای بینش موفقیت در
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کارآفرینی امروزی الزم است.
فصل س��وم کتاب فصل تبیین اس��ت .در این فصل و در جمعبندی تمام بحثهای فصلهای
قبل ،بیانی روش��ن از مفه��وم کارآفرینی کماندویی ،ویژگیهای کارآفری��ن کماندویی و همچنین
پیشنهادهایی برای اجرای موفقیتآمیز آن آوردهام.
این کتاب نتیجۀ سالها آموزش ،تدریس ،مشاوره ،مطالعۀ منابع فراوان با موضوعات متنوع و
ارائۀ دانش حاصل از آنها در س��اختار و چارچوب مفهومی جدید اس��ت .امید دارم که در نگارش
آن موفق بوده باشم .معیار نهایی موفقیت من ،بیش از آنکه شیوایی بیان ،انتقال اطالعات جذاب
در ساختاری مدون ،بهروز و متفاوتبودن محتوا یا هرچیز دیگری از این قسم باشد ،رضایت قلبی
ش��ما خوانن��دۀ عزیز از مطالعۀ کتاب ،پذیرش و درونیک��ردن بینش مدنظر آن و همچنین خلق و
اجرای راهکارهای عملی متناسب با آن است.
از انتش��ارات فرهیختۀ برآیند ،ناش��ر تخصصی کتابهای کسبوکار و کس��بوکار اینترنتی ،و
همچنین دوست گرانقدرم جناب آقای عادل طالبی که وجود و فعالیتشان برای فضای کارآفرینی
نوین کش��ورمان غنیمت به حس��اب میآید ،بابت انتش��ار ای��ن کتاب در بهتری��ن حالت ممکن و
رساندنش به دست شما خوانندۀ عزیز کمال تشکر را دارم.
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