 ۵ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۹
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف و آرزوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ راه درﺳﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﻼشﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯽراﻫﻪ ﻧﺮود .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻦﺷﺪه
ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ
و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻫﺪفﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ِ
ﮔﺮوه ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه ﻗﺮار دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺪام

اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﻢ ﺑﺮای آﻏﺎزﮔﺮان راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎزهای ﭘﯿﺶروی
ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
 .1ﮐﺘﺎب راز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺘﺎب راز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﺣﻮزهی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب راز را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ
و ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺪاﻗﻠﯽ از ﻣﺤﺘﻮای آن آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ .راﻧﺪا ﺑﺮن ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب در ﮐﺘﺎب راز،
اﻧﺪﯾﺸﻪای ﺑﺮﺗﺮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻼش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﺬب ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻼش و ﺗﺨﺼﺺ و ﭘﺸﺖﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ و
ﯾﺎریدﻫﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪنﺷﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت و
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﺪاﻓﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻼش اﺻﻮﻟﯽ و آﮔﺎﻫﯽ،
ﺧﻮد را در ان ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻫﺪف ﺗﺼﻮر و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ﮐﺘﺎب راز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ
ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﯾﺎی ﺷﺨﺼﯽ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺛﺎﻧﯿﻪای از ﻣﺪار آنﻫﺎ ﺧﺎرج
ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب راز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 1001 .2راﻫﮑﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﮐﺘﺎب  1001راﻫﮑﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزهی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﯾﮏ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ،ﭘﺸﺖﮐﺎر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ در ﯾﮏ ﮐﻔﻪی ﺗﺮازوی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﺻﺤﯿﺢ در ﮐﻔﻪی دﯾﮕﺮ آن .ﻟﻮک دوﭘﻮﻧﺖ در ﮐﺘﺎب 1001

راﻫﮑﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ دﻧﯿﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه را
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ دوﭘﻮﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و

ﻧﺎمدار ﺟﻬﺎن ،ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻌﺮوف ﺑﺪل

ﺳﺎزد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪی ﻣﺸﻬﻮر را زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزشﻣﺤﻮر در ﺷﺎﺧﻪی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را

ﻧﯿﺰ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 .3ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﻠﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻮرس ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ و ﻇﺮﯾﻒﺗﺮﯾﻦ و

ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﻔﺒﺎی ورود
ﺑﻪ آن را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ؛ وﮔﺮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪر رﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺿﺮرﻫﺎی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻮرس ،اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻮرﺳﯽ ،ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﻧﻮاع ﺳﻬﺎم ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ از
ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺷﻤﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻠﺰوﻣﺎت ،ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺟﺬاب ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن و ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
زﺣﻤﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮد را ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺠﺖ ﺑﻬﺎدری و ﻧﺴﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ از

ﻫﻤﻪی آنﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص آن ﺑﺪاﻧﯿﺪ را در ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺑﻮرس
ﮔﺮداوری ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﮐﺘﺎﺑﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و روان ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺑﻮرﺳﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .4ﭘﻮل؛  7ﻗﺪم ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﻣﺎﻟﯽ
آﻧﺘﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ ،ﯾﮑﯽ از  25ﺷﺨﺺ ﺳﺮﺷﻨﺎس در ﺣﻮزهی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .راﺑﯿﻨﺰ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮان ﻣﺎﻫﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺗﻮاﻧﺎ و ﻣﺮﺑﯽ اﺻﻮﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »ﭘﻮل؛ 7ﻗﺪم ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آزادی ﻣﺎﻟﯽ« ،ﯾﮑﯽ از
آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی او و ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﯿﻨﺰ آن را »ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺮ ﺧﻮد« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﭘﻮل
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮل و آﺛﺎر آن در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد و راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ در

ﺧﺼﻮص اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮد ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺿﺮر ﻧﺮوﯾﺪ،
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .راﺑﯿﻨﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه در راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ،در ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﭘﻮل ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺑﻐﻪﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮﻟﺴﺎزی ﮐﺮده

اﺳﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮔﺬراﻧﺪن ﺻﺪ ﮐﻼس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ؛
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ آﻧﺘﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ در دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﭘﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻪﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﻼشﻫﺎ
و آﻣﻮزشﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺖ و
ﺿﺮری ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری از ﮐﻠﻤﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮار ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪری
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻓﻌﺎل در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،وﻗﺖ و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی دﻗﯿﻖﺷﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ،ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﻫﻤﻪﻓﻬﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،دوﭼﻨﺪان اﺳﺖ؛ ﮐﺘﺎب 42
ﻗﺎﻧﻮن ﻃﻼﯾﯽ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از ﻟﻮرا ﻟﻮول ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎده و روان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی رﺷﺘﻪی
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را در ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻌﻘﻮل و زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ دور از ﺗﮑﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزهی ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪﯾﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺛﺮ در
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﮏﺑﻌﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎزل و ﺟﻮرﭼﯿﻦ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ذﻫﻦ و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻬﺮهای ﮐﺎﻣﻞ از

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ،ﭘﯿﺶروی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

