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سخنناشر

هرکتابیکهبرایچاپبهنش��ربرآیندمیآیدبرایخود،داس��تانیدارد.داس��تاناینکتابنیز
جال��بومتفاوتاس��ت.مؤلفکتابآق��ایخادمالرضابرایصحبتدرب��ارۀکتابشبهدیدارمن
آمد.گفتوگوییلذتبخشداش��تیمتارسیدیمبهنامکتاب:کارآفرینیکماندویی.ایننامراکه
شنیدم،آهازنهادمبرخاست.همانطورکهاودربارۀمطالبمطرحشدهدرکتابتوضیحمیداد،
بهاینموضوعفکرمیکردمکهقراراستیککتابزرِدغیرعملیاتِیدیگردرحوزۀکارآفرینیبه
پیشخوانکتابفروشیهااضافهشود.شایداینپرسشبهذهنتانخطورکندکهچرامناینطور
فکرمیکردم.پاسخاینپرسشیکجملهاست:بهدلیلاستفادۀنابجا،واژههای»کارآفرینی«و

»کارآفرینیکماندویی«درجامعۀمابهابتذالکشیدهشدهاند.
اوهمینطورباشوروش��وقدربارۀکتابصحبتمیکردومندریکگفتوگویدرونیاسیر
شدهبودم.بهاینفکرمیکردمکهمناینکتابرادردستورکارنشربرآیندقرارنخواهمدادولی
علیخادمالرضاییکهمنمیشناس��م،کتابراچاپخواه��دکردویککتابدیگربهمجموعۀ
هزارانکتاِببیخاصیتکارآفرینیاضافهخواهدشد.خیلیهاهمآنرامیخرند.خیلیهاهم
کتابراهدیهخواهندگرفتیاهدیهخواهندداداما،بههرحال،کتابینیستکهبرایمخاطبان

خاصمادرنشربرآیند،ازجملهصاحبانکسبوکارها،کاربردیباشد.
مندرگیرهمانگفتوگویدرونیبودموآقایخادمالرضاهنوزباشوروهیجانتوضیحمیداد
ک��هدراینکتابب��هاینموضوعپرداختهکهکارآفرینازمحیطبازخ��وردمیگیرد،چرخۀاصالح
مستمردرکارآفرینیاهمیتدارد،شکستبایدبودجهبندیوبرنامهریزیشودیادستکمازقبل
ح��دسزدهش��دهباش��دو....اینجملههابهتدری��جتوجهمنراجلبک��رد.اوتوضیحمیدادکه
ناشناختهبودنبهکماندوکمکمیکندازاصلغافلگیریاستفادهکند،عدمجلبتوجهیکیاز
اس��تراتژیهایکارآفرینیدرفضایبازاراس��ت.کمکممتوجهشدمکهاینکتابکهنویسندهاش
اینطورباحرارتدربارهاشصحبتمیکند،ازجنسکتابهایمعمولومرسومفضایکارآفرینی
کش��ورماننیس��تکهباپشتس��رهمردیفکردنیکس��ریجملۀامیدبخشس��عیکندافرادرا
بهس��متدرۀمرگبارکارآفرینیهلبدهد.جنسصحبتها،ازجنستجاربیبودکهخودمننیز
طیسالهایمتوالیتجربهکردهبودمودرنهایت،قرارشدپیشنویسکتاببرایمارسالشود.

خوانن��دۀگرام��یاکنوناگرعنواناینکت��ابرافارغازاینپیشفرضبپذیری��دوخودتانرا
درجریانمحتوایکتابرهاکنید،کتابیاس��تکهنکاتبس��یارزیادیبهشماخواهدآموخت.
کارآفرین��یکماندوی��یبرایهم��ۀخوانندگان��شگفتنیهای��یدارد؛چهبرایش��ماییکههنوز
کارآفرینیراش��روعنکردهایدوچهش��ماییکهدرآغازیامیانۀراههس��تید.مثلهمیش��همنتظر

دریافتنظرهاوپیشنهادهایشماهستیم.
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گفتهمیش��ودکهجوامعبشریدرمجموعس��همرحلۀتکاملیراپشتسرگذاشتهاند:جامعۀ
س��نتی،جامع��ۀصنعتیودرنهای��تجامعۀفراصنعتیی��ااطالعاتی.درجامعۀس��نتی،منبع
قدرتزوربازوبودوکس��بوکارهانیزمبتنیبرکاری��دی.درجامعۀصنعتی،منبعقدرتماده
وتبدی��لآنبهانرژیبودوکس��بوکارهانی��زمبتنیبرترکیبیازکاری��دیوکارفکریحرکت
میکردند.درجامعۀاطالعاتینیزمنبعقدرتدانشاس��توکس��بوکارهابرمبنایاطالعات

وداناییکارمیکنند.
اماگفتهمیشوددرهمینجامعۀاطالعاتیکهماامروزدرآنزندگیمیکنیم،سهانقالببه

وقوعپیوستهاست:
انقالباولانقالبدیجیتالیاس��تکهباظهورکامیپوترها،تراش��هها،وس��ایلارتباطجمعی

کابلیوماهوارهایو...همراهبود.
انقالبدومانقالباینترنتیاس��تکهدرآن،اینترنتوانتقالآزادوافقیاطالعاتس��اختار
جوامعراازجنبههایگوناگونیاقتصادی،اجتماعی،آموزشی،فرهنگی،سیاسیو...دستخوش

تغییرقرارمیدهدوفرصتهایبیشماریبرایتکتکاشخاصفراهممیکند.
اماانقالبسومدراینجامعۀسومچیزیجزانقالبکارآفرینینیست.

باتکاملوبلوغمراحلقبلیوتجمیعدستاوردهایاعصاروانقالبهایتکنولوژیکگذشته،
امروزفرصتهاوفضاهاییبهوجودآمدهاستکهبسیاریراقادرمیسازددستبهکارشده،وارد
عرصۀکارآفرینیش��وند.اینکارآفرینان،انقالبیراهدایتمیکنندکهمنجربهتحولونوسازی

اقتصادیدرمقیاسجهانیشدهاست.
امروزبزرگترینشرکتهایجهانیشرکتهاینسلاولیهستند؛بهاینمعناکهمدتزیادی
ازشکلگیریآنهانمیگذردودربسیاریازآنهاهنوزخودکارآفریناناولیهمشغولفعالیتاند.
اینکارآفریناننس��لاولیازبزرگترینش��رکتهایبینالمللیچنددهیاحتیصدس��الهسبقت
گرفتهوآنهاراپشتسرگذاشتهاند.اینموضوعنشانمیدهدکهامروزهداشتنسابقۀتاریخی
طوالنیتر،بزرگتربودنوگس��تردگیبیشتر،داشتنمنابعانس��انیزیادتروبرخورداریازمنابع
مالیفراوان،دیگرتضمینکنندۀبقانیس��تند؛زیراهموارهکارآفرینانهوشمندیوجوددارندکه
آمادهاندتاباچابکی،جسارت،انگیزهودانشنوین،وضعموجودرابهچالشبکشندوارزشهای

جدیدبرایبازارخلقکنند.
البتهاینموضوعهمچونتیغیدولبهاست؛ازاینروبهموجبفرصتهایفراوانایجادشده
درمحیط،بههماناندازهکهورودبهعرصۀکارآفرینیازهرزمانآسانترشدهاست،ماندندر
آننیزازهروقتدیگرسختتراست؛چراکهدراینحالت،رقابتشدیدترمیشود،گزینههای
انتخابمش��تریانبیش��ترمیش��ود،عرضهبرتقاضاپیش��یمیگی��رد،تغیی��راتتکنولوژیک،
خواس��تۀمش��تریان،روندهاوتالطمهایبازارسریعترمیش��ود،مقرراتکسبوکارهاسختتر
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میش��ود،پیچیدگیهایمحیطبیش��ترمیش��ود،عواملخارجازکنترلبسیارزیادمیشودو
بسیاریمسائلدیگر.

ب��هایندلی��لمعتقدمباوجودظاه��رجذابوفرصتهایف��راوانورودبهعرص��ۀکارآفرینی،
امروزس��ختتریندورانبرایکارآفرینیومدیریتکسبوکاربهشیوههایسنتیاست.بنابراین
برایموفقیتدرعرصههایجدیدنیازمندداشتنتوانمندیهایجدیدهستیمکهنهازانسانی
معمولی،بلکهازانسانیبسیارورزیدهمانندتکاورانوکماندوهاانتظارمیرود.امروززمانیاست
کهدیگرمعمولیهانمیتوانندبامقداریتولید،خرید،فروشو...خودراکارآفرینبنامند.امروز

برایورودبهکارآفرینیبایدکماندوباشید.
»کارآفرین��یکماندویی«مفهومیاس��تکهمنبرایاولینباردرایرانوبهزبانفارس��یارائه

میدهم.خاستگاهآنهمهمیندلیلسادهوبنیادیاستکهبرایتانبازگوکردم.
امروزتبکارآفرینشدننسلجوانمارافراگرفتهاست.هرشخصبرایخودرؤیاهایبزرگدر
سرداردومیخواهدمستقل،ثروتمند،اثرگذار،دارایجایگاهاجتماعیعالیو...باشد.داشتن
اینانگیزههابههیچوجهعیبنیست؛بلکهمیتواندمحرکوپیشراناولیهبرایحرکتدرمسیر

کارآفرینیمحسوبشود.
ام��اس��ؤاالتیبای��دپرس��یدهش��ود:اینش��خصچق��دردان��ش،مه��ارتوشایس��تگیبرای
کارآفرینش��دندارد؟چگونهوباچهروشهاییمیخواهدایدههایشرابهمحصولوکس��بوکار
تبدیلکند؟چگونهمیخواهدبازارهدفشرابهدرستیانتخابکند؟چگونهمیخواهدازدریای
متالطممحیطکسبوکار،فرصتهاراتشخیصدهدوشکارکند؟چگونهمیتوانددررقابتهای
سختپیروزشود؟چگونهمیتواندکسبوکارچابکوانعطافپذیریخلقکند؟چگونهمیتواند
بامنابعمحدود،دس��تاوردهاینامحدودداشتهباشد؟چگونهمیخواهدبرایمشتریانشارزش
خلقکند؟ودرنهایتازدلهمۀاینهاچگونهمیخواهدخودبهانس��انبهتریتبدیلش��ودو

جامعهرابهفضایبهتریتبدیلکند؟
ازشایعترینومهمترینموانعمحدودکنندۀکارآفرینیکهدرکالسهاومشاورههایممشاهده
میکنم،بینشنادرس��تبهمقولۀکارآفرینیوکس��بوکاراست.بهنظرمبینشنادرستبیشتراز
روشنادرس��تبهکس��بوکارهاضربهمیزند.همچنینروشهاینادرست،باآموزشوتمرینو

تکرارراحتتراصالحمیشوندتابینشونگرشنادرست.
براثرهمینبینشنادرس��تاس��تکهاولویتهاینادرس��ت،رفتارنادرستودرنهایتنتایج
نادرس��تش��کلمیگیرد.بسیاریازاش��خاصممکناس��تکارآفرینیراباتولیدیکمحصول،
اس��تخدامچن��دنفر،فروشی��اداللیبرخ��یمحصوالتیاحتیب��امدیریتبرخ��یازصفحات
اجتماعیواینترنتیاشتباهبگیرند.ممکناستتوجهویژهایبهمحصوالتداشتهباشندوکاًلاز
اینموضوعغافلش��وندکهآنچهازخودمحصولمهمتراست،ادراکمشتریازمحصولاست.
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ممکناس��تنگاهجزئیومجزابههریکازبخشهایکس��بوکارداش��تهباش��ندوازاینروقادر
نباشندکسبوکاررادرقالبیکسیستمبازوتعاملیبامحیطدرنظربگیرند.بسیاریازمسائل
مش��ابهدیگرنیزوجودداردکههرکدامازآنهامیتواندیککس��بوکارراازمس��یرمتعادلخارج

کردهوبهناکجاآبادهدایتکند.
بنابراینبرایپاس��خبهایننیازهاوکاستیهامجددًادستبهقلمشدم.دردوکتابقبلیامبا
عنوانهایجعبهابزارکارآفرینیوجعبهابزارکارآفرینیاینترنتیکهانتش��اراتبرآیندمنتشرشان
کردهاس��ت،توجهمبیش��تربهس��اختیکبین��شاولیهوبنیادینوس��پسمعرفیبس��یاریاز

روشهایاجراییاثربخشبرایموفقیتدرکارآفرینیوکسبوکاربودهاست.
کتابکارآفرینیکماندوییس��ومینکتابمنبانش��ربرآیندوبهنوعیتکمیلکنندۀدوکتاب
قبلیاس��ت.دراینکتاب،هدفمترس��یموتبیینبینشیحرفهایوپیشرفتهبهمقولۀکارآفرینی
است.اینبینشباشرایطمتالطمکسبوکارامروزیمتناسباستومیتواندکارآفرینانرابرای
موفقیتدراینمسیرسختوناهمواررهنمودکند.امروزدیگردورانموفقیتازآِنپیرواِنخوب
نیست؛بلکهدورانموفقیِترهبرانعالیاست.بنابراینهریکازمابهعنوانکارآفرینبایدبتوانیم

چنینشایستگیهاییرابرایخودحاصلکنیم.
گفتهمیش��ودتجارتمانندجنگاست:جنِگتسخیرذهن،قلبوروحمشتری.همچنین
بس��یاریازقواعدتجارتومدیریتازحوزههاینظامیواردحوزۀکسبوکارشدهاست.باتوجه
بهایندونکته،اگربخواهمبرایکارآفرینموفقامروزوویژگیهاییکهبایدداشتهباشد،جایگاه
متناظریبامیدانجنگدرنظربگیرم،اینجایگاهنهجایگاهیکس��ربازصفرجواناس��تونه
ی��کژنرالکهنهکاردرِس��َمتهایاداری؛بلکهجایگاهیککمان��دویعملیاتیآمادهباباالترین

قابلیتهاوتواناییهاست.
ب��ههمی��نمنظوروب��رایارائ��ۀبهتری��نتعری��فازویژگیهایمدنظ��ر،مفه��ومکارآفرینی
کماندوییراارائهمیدهم.برایاینکهبتوانماینمفهومرابهتربازگوکنم،کتابرابهسهفصل

عمدهتقسیمکردهام:
فص��لاولکت��ابرابهتعاری��فاختصاصدادهام.پای��ۀاولیۀمعرفی»کارآفرین��یکماندویی«
ایناس��تکهبتوانیمابتداهریکازاجزایآنرابشناس��یم؛بنابراینالزماس��تتعریفمناسبی
ازکارآفرینیوعناصروابس��تهبهآنمانندخلقارزش،سیس��تمکس��بوکار،محیطو...داش��ته
باشیم.همچینینبایدتعریفدرستیازشخصونقشکماندو،آموزشها،هدفها،مأموریتها

وتوانمندیهایشداشتهباشیم.
فصلدومکتاب،فصلتحلیلاس��ت.دراینفصل،هفتویژگیاساسیکماندوهاراازفصل
قبلیاس��تخراجکردهوهرکدامرایکبهیکباویژگیهایضروریکارآفرینانموفقامروزمقایسه
کردهام.درنتیجهدراینفصلتالشکردهامنقاطکوریراروشنکنمکهبرایبینشموفقیتدر
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کارآفرینیامروزیالزماست.
فصلس��ومکتابفصلتبییناس��ت.دراینفصلودرجمعبندیتمامبحثهایفصلهای
قبل،بیانیروش��نازمفه��ومکارآفرینیکماندویی،ویژگیهایکارآفری��نکماندوییوهمچنین

پیشنهادهاییبرایاجرایموفقیتآمیزآنآوردهام.
اینکتابنتیجۀسالهاآموزش،تدریس،مشاوره،مطالعۀمنابعفراوانباموضوعاتمتنوعو
ارائۀدانشحاصلازآنهادرس��اختاروچارچوبمفهومیجدیداس��ت.امیددارمکهدرنگارش
آنموفقبودهباشم.معیارنهاییموفقیتمن،بیشازآنکهشیواییبیان،انتقالاطالعاتجذاب
درساختاریمدون،بهروزومتفاوتبودنمحتوایاهرچیزدیگریازاینقسمباشد،رضایتقلبی
ش��ماخوانن��دۀعزیزازمطالعۀکتاب،پذیرشودرونیک��ردنبینشمدنظرآنوهمچنینخلقو

اجرایراهکارهایعملیمتناسبباآناست.
ازانتش��اراتفرهیختۀبرآیند،ناش��رتخصصیکتابهایکسبوکاروکس��بوکاراینترنتی،و
همچنیندوستگرانقدرمجنابآقایعادلطالبیکهوجودوفعالیتشانبرایفضایکارآفرینی
نوینکش��ورمانغنیمتبهحس��ابمیآید،بابتانتش��ارای��نکتابدربهتری��نحالتممکنو

رساندنشبهدستشماخوانندۀعزیزکمالتشکررادارم.

علی خادم الرضا
معلم، مؤلف و مشاور کارآفرینی و مدیریت کسب وکار

www.alikhademoreza.ir




