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 مؤسسهدربارة 

 
  

  

كشـد،   بي هيچ ترديدي فرآيند آموزشي رسمي عمده بار تربيت يك جامعه را بـر دوش مـي  
نگاه جهان امروز به اطرافش به هيچ عنوان شبيه ديروزش نيست. بشر امـروزي بـراي   ... اما

ي  ي تاثيرشان در جامعه قائل اسـت و نـه بـه انـدازه     لتي به اندازهافراد برجسته و كارآمد منز
هـاي بيشـتر بـراي     در راستاي گسترش آموزش عالي و ايجاد فرصتي آنها.  مدرك و درجه

) Tehran Business School (TBS)و ثروت آفرينان، مدرسه بازرگاني تهران ( پژوهان دانش
هـاي معتبـر    ترين اساتيد دانشـگاه  برجسته گيري حداكثري از توان علمي موجود و با بهره

به صورت فشـرده و در  ) DBAو  MBAمديريت ( عالي هاي كشور اقدام به برگزاري دوره
گرايش مختلف (بازاريـابي، مـالي (بـورس و سـهام)، اسـتراتژي، مـديريت عمليـات،         10

گـاز و پتروشـيمي،    هاي اطالعاتي، مـديريت پـروژه، مـديريت تكنولـوژي، نفـت،      سيستم
. مدرسه بازرگاني تهران بـا برگـزاري ايـن    مديريت انرژي و گرايش عمومي) نموده است

پذيران را براي تصدي مشاغل مديريتي و اجرايـي مجهـز    ها در تالش است تا دانش  دوره
  هاي عملي نمايد. ها و تئوري به اصول و مباني مبتني بر تكنيك

 طـور  بـه  ها سازمان و مديران موفقيت در انساني سرمايه روزافزون يافتن اهميت دنبال به
 انسـاني  نيـروي  تربيـت  و آمـوزش  هـاي  دوره عام، طور به كشورها پايدار توسعه و خاص

مـديران  . اسـت  گشـته  برخـوردار  بسـياري  ضـرورت  و محبوبيت از اثربخش  و كارآفرين
هـا در رقابـت فشـرده و     كارآمد موتور محركه پيشرفت كشورها و عامل پيروزي سـازمان 

 بـين،  ايـن  ها هسـتند. در  فرسا و يا شكست و از بين رفتن كسب و كارها و سازمان تطاق
 تئـوري  همراهي و بودن روز به  دليل به مختلف هايگرايش در DBA و MBA هاي دوره

 رقابـت  در دارنـد  قصـد  كه است هايي سازمان نياز پاسخگوي آن، درسي مفاد در كاربرد و
  باشند. سرآمد كيفيت در و پيروز
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علمي ايـن   تر شدن به استاندارهاي جهاني در زمينه آموزش عالي، اعضاي هيأت راي هرچه نزديكب
اند تا با تسـلط و   شده هاي پيشرو در زمينه مديريت انتخاب مؤسسه از استادان برجسته و بنام دانشگاه

  .هدايت كنند موفقيترا در مسير  پذيران گستره دانش خود، دانش
هـاي   التحصيالن دوره دهد كه فارغ در سراسر دنيا نشان مي فمختلهاي  شركت ي تجربه
MBA هايشان خواهند شد و بر افزايش كـارايي و   نيروهاي كارآمد و موثري براي سازمان

ها تأثير بسزايي خواهند گذاشـت. از ايـن رو مـدرك     توسعه و موفقيت استراتژيك سازمان
MBA  ي كـه  نحـو  به ،رود به شمار مياز جمله معتبرترين مدارك آموزش عالي در جهان

هـاي مـديريت عـالي     هاي بزرگ و پيشروي جهان، تصـدي پسـت   در بسياري از سازمان
   باشد. ها مي آميز اين دوره مستلزم گذراندن موفقيت

 مـديريتي  مشاغل تصدي براي را اين است كه دانش آموختگان MBAهدف اصلي دوره 
 نيـز  مشاغل گونه اين اعتبار بر مشاغل اين به ها آن كردن معرفي با و كند آماده اجرايي و

باعث روي آوردن كشـورهاي مختلـف    MBAهاي عالي  د. پي بردن به ارزش دورهبيفزاي
ها شده است و دانشجويان در سراسر دنيا اقبال فراواني به اين رشته  به برگزاري اين دوره

 ،مانند آمريكا، كانادا عالوه بر كشورهاي غربي MBAهاي  ي كه دورهنحواند به  پيدا كرده
در كشورهاي ديگري مانند مالزي، هندوستان و كشورهاي عربي نيـز در   و . . . انگلستان

هـا در ديگـر كشـورها،     هـا و رواج آن  حال برگزاري است. به دليل پر طرفداري ايـن دوره 
به عنوان يـك مـدرك اسـتاندارد در بسـياري از كشـورها دال بـر دانـش         MBAمدرك 

گيـرد. از ايـن رو    مـدرك تلقـي شـده و مـورد اسـتقبال قـرار مـي        ي د دارندهمديريتي فر
توانند براي ادامه تحصيل يا اشـتغال بـه كارهـاي     آموختگان اين دوره به راحتي مي دانش

دهـد كـه علـت     استفاده كنند. عالوه بر اين تحقيقـات نشـان مـي    امتيازمديريتي، از اين 
آنان با دانش مديريت مورد نياز براي فعاليـت   شكست بسياري از كارآفرينان عدم آشنايي

ي مورد فعاليتشـان   و عدم شناخت صحيح حوزه امروزي ي كار پيچيده و در صنعت و كسب
بـراي  در صرف وقت و هزينـه مناسـب   گذاري موثري  سرمايهكسب اين دانش  باشد. مي

  رود. افراد به شمار مي

ر پيشرفت و ترقي در شغل خود به طراحي شده است كه خواستا افراديبراي  DBAدوره 
كـاري خـود   ي  اي و از طريق كسب دانش و بينش عميـق در مـورد حـوزه    صورت حرفه

هستند. در اين راستا، اين دوره به صورتي طراحي و تدوين شده كه توانايي درگيـر شـدن   
بـه   ،اي را بـدون وقفـه و لطمـه بـه شـغل      پژوهشي طوالني مدت و حرفه فرآينددر يك 
مدرسه بازرگاني تهران فرصت و توانايي مطالعـه و تحقيـق    DBAدوره . ر بدهدپذي دانش

سازي نتايج به دست آمده  تجاري و يا سازماني و سپس پياده ي عميق بر روي يك مسئله
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از مديران افرادي  DBAهاي  آورد. شركت در دوره در عمل را براي دانش پذير فراهم مي
ي كـاري خـويش و دانـش و     كيـه بـر تجربـه   متخصص و كارآمد خواهد ساخت كه بـا ت 

اي خـود را بـه مراحـل     شده در اين دوره قادر خواهند بود فعاليت حرفـه  راهكارهاي كسب
  .باالتر ارتقا دهند

 مختلفها با حمله اطالعاتي از منابع  هاي اطالعاتي و ارتباطاتي، انسان آوري در دنياي فن
هـا و   ساني كه به دنبال فراگيـري روش روبرو هستند به نحوي كه امروزه دغدغه اصلي ك

 ،فنون مختلف هستند ديگر اين نيست كه به منابع اطالعاتي و علمـي دسـت پيـدا كننـد    
آنان انتخاب مواد علمي مناسـب و مفيـد از ميـان خيـل عظـيم       ي غدغهترين د بلكه مهم

راد هاي مختلف باعث شده بسياري از اف منابع اطالعاتي و يادگيري است. همچنين مشغله
وقت كافي براي جستجو، يافتن و مطالعه مباحث مورد عالقه و نياز خود نداشته باشـند و  

از طرفـي ديگـر از جملـه     در پي فراگيري مواد آموزشي در كمترين زمان ممكن هسـتند. 
محور امروز، يـادگيري مبـاحثي اسـت كـه داراي      كارِ دانش و ملزومات حياتي دنياي كسب
  باشند.   ازار ميكاربرد فوري در صنعت و ب

هاي كوتاه مدت مدرسه بازرگاني تهـران ويـژه كسـاني اسـت كـه قصـد فراگيـري         دوره
هاي بلندمـدت   كافي براي حضور در دوره زمانهاي كاربردي خاص را داشته ولي  مهارت

تواند به صورت  ها مي در اين دوره حضورپذير با  و يا مطالعه منابع گسترده را ندارند. دانش
اي  افزارهـاي مربوطـه را در زمـاني كـم و هزينـه      لب اصلي و كاربردي و نـرم فشرده مطا

  صرفه بياموزد. به
توان به مواردي چون تقويت تفكر نـوآور   مي TBSهاي آموزش عالي  از جمله اهداف دوره

اي، توانـايي   اي به جاي تفكر بخشي و تك وظيفه و دگرگون ساز، ايجاد تفكر چند وظيفه
ريزي براي تطابق با شرايط در حال تغيير و مديريت آينده، آشنايي با  مهدرك روندها و برنا

هاي اقتصاد جهاني، تقويـت ديـدگاه    ها و چالش كار جهاني، توجه به فرصت و محيط كسب
هـاي   هـاي سـازماني، بهبـود مهـارت     يابي و بهبـود سيسـتم   استراتژيك و توانايي عارضه
ها و رويكردهاي نوين رهبري و مـواردي از ايـن قبيـل اشـاره      اجتماعي و ارتباطي، روش

كرد. بر اين باور و اميد هستيم كه يكپارچگي عناصر آموزشي انتخاب شده امكان تحقـق  
  اهداف را فراهم آورد.

  

  طاهر شاهين
  مدرسه بازرگاني تهران



  
  

 دربارة نويسنده

 

  گري به سان تزريق آدرنالين به سمت راست مغز شما است.گري به سان تزريق آدرنالين به سمت راست مغز شما است.

  DDBB  RReettaaiillن ميكل جان، مديركل ن ميكل جان، مديركل دد

DDBB  BBrreewweerriieess  

  

ترين انديشمندان استراليايي است. او سـخنراني كليـدي    يكي از بزرگ "گري برتويستل"
هايش در ارتباط با انديشه در وراي خالقيت، بازاريابي، برند  است كه موضوعات سخنراني

ــي  ــرد م ــال   و عملك ــند. در س ــر خالق 2002باش ــايش تفك ــتين هم ــه را در ، او نخس ان
Entertainment Quarter  افتتاح كرد، كه برخـي از   "ها ي ايده خزانه"در سيدني با عنوان
ها، سمينارها و جلسات  هاي كشور از اين همايش براي برگزاري نشست بزرگترين شركت

آموزشي در موضوع تفكر خالقانه بهـره جسـتند. وي همچنـين تـأليف سـه كتـاب را در       
چـه  "، و "چه كسي طلسم مرا دزديـد "، "كليدهايي براي خالقيت" ي خود دارد: كارنامه

	"چيزي شما را به فكر آن انداخت؟ 	
  تـرين بنيادهـاي دوچرخـه سـواري اسـتراليا،      يكي از بنيانگـذاران يكـي از مهـم    "گري"

the Tour de Cure ،پـردازد. ايـن    آوري اعانه مـي  است، كه براي مداواي سرطان به جمع
ها دالر جمع آوري كرده است. همچنـين،   ميليون 2007ت خود در سال بنياد از آغاز فعالي

هـاي   ي جمع آوري كمـك  ، رويداد ساالنهDay of Inspirationپايه گذار رويداد  "گري"
سازان و مجريان را در هتل چهارفصل سـيدني و   مالي شركتي، است كه سخنرانان، برنامه
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آورد، تـا   ها گردهم مـي  نمايندگان شركتدر قالب رويدادي يك روزه در مقابل جمعيتي از 
  آوري كند. هاي مالي را جمع آگاهي عمومي را در مورد درمان سرطان ارتقا دهد و كمك

، بـه  2008و  2007هـاي   ي سـخنران سـال در سـال    ي جـايزه  ، به عنوان برنـده "گري"
 ي فراوان در كمـك بـه مـردم بـه منظـور      ي سبك ساده و آسان، اشتياق و انگيزه واسطه

شـهرت بسـياري    ندگي، خانواده، كسب و كار و طلسماي متفاوت در مورد ز تفكر به شيوه
  به دست آورده است.

  بيشتر بدانيد. "گري"در مورد  www.garybertwistle.comدر وب سايت 



  
  

 مقدمه

 
  

صدها سازمان، در استراليا و ساير كشـورها،   ام با طي چند سال گذشته، از اين كه توانسته
ي ايـن   ام. در كليـه  در مورد بازاريابي و برند سازي همكاري كنم، بسيار خوش اقبال بوده

هاي چند مليتـي، همـواره در درك صـحيح     هاي بازرگاني تا سازمان ها، از شركت سازمان
احسـاس كـردم كـه نيـاز     ي عملكرد واقعي بازاريابي مردد و عاجز بودم. در نتيجـه،   نحوه

عاجلي به كتابي ساده در ارتباط با اين موضـوع وجـود دارد. عـالوه بـر ايـن، بسـياري از       
هـا قـرار دارنـد بيشـتر بـه       منابعي كه در مورد بازاريابي و برند سازي در اختيـار بازاريـاب  

كننـد و هرگـز بـه بررسـي در مـورد       هاي آمريكايي و اروپايي تكيـه مـي   ها و مثال نمونه
و  (و يـا ديگـر كشـورها)    هاي روزمـره يـا مطالعـات مـوردي برنـدهاي اسـتراليايي       مونهن

ام ايـن وضـعيت را    پردازند، لذا در اينجا سعي كـرده  ها نمي هاي آن ها و/يا ناكامي كاميابي
  سامان ببخشم.

هـاي   تـرين فـيلم   آيد، عقيده دارم كه فيلم قلعه يكي از بزرگ چنانكه از عنوان كتاب برمي
اي از دادگـاه وجـود دارد كـه     ليايي ساخته شده تا به امروز است. در اين فيلم صحنهاسترا

همواره پيش چشمانم است، و بـه زيبـايي درك مـرا از بازاريـابي و برندسـازي انعكـاس       
آورده  "دنـيس دنوتـو  "دهد. در اين جا گفت و شنودي از آن فيلم بين قاضي و وكيل   مي

  شده است:
  ون اساسي نقض شده است؟چه بخشي از قان قاضي:



 مقدمه 9
 

  ) است.Vibeچه بخشي؟ بخش خاصي وجود ندارد، بلكه نوعي احساس ( :دنوتو
  آقاي دنوتو، متوجه نشدم، بايد توضيح بيشتر بدهيد. قاضي:
دادم. يـك   مـي  گفتم و سپس توضيح بيشـتر  ام را مي اوه! بله، حتماً. ابتدا نظر كلي :دنوتو

  قانون است. آه، خط دوم از پايين. 51ا كردم، بخش اوهوم، پيد لحظه اجازه بدهيد . . .
ها و  اختيار قانون گذاري در خصوص كپي رايت، حقوق ثبت نوآوري مجلس بايد :قاضي
  هاي عالئم تجاري را داشته باشد. طرح

  هاي اين بخش، اين نظر من و حس من است. ي قسمت همه :دنوتو
» vibe« ن داريـد كـه از ايـن . . .   قبلـي در ذهـ   اي خوب، متوجه شدم. آيا نمونه :قاضي

  پشتيباني كند؟
نـه،   لت، قانون. اين همان حـس اسـت و . . .  ، عداMaboقانون اساسي،  بله، . . . :دنوتو

  همين است. اين حس است.
همان حس است. بازاريابي، برند سـازي، ارتباطـات و هـر     –بله، و اين دقيقاً همان است 

هـا را شـامل    ي آن كنيد، همان حس اسـت. همـه   عبارت ديگري كه براي آن انتخاب مي
 "دنـيس دنوتـو  "ي  تواند بهتر از جملـه  گيرد. از نظر من، هيچ عبارتي نمي ميبر شده و در

  ».نه، دقيقاً همين است. اين همان حس است«مفهوم آن را برساند: 
هدف اين كتاب اين است كه به برند، شركت، سرويس يا محصول شما يك حس ببخشد 

ها. برند شما ممكـن اسـت حـس     مثبت كه با مردم سخن بگويد، نه در مورد آنحسي  -
اي  ضعيفي داشته باشد، حس نداشته باشد، حس خوبي داشته باشـد يـا از حـس برجسـته    

اين مسئله به خودتان بستگي دارد. در اين كتـاب چنـدين مثـال تأمـل      -برخوردار باشد 
براي ايجاد رندها در استراليا و ساير كشورها برانگيز در مورد آنچه كه برخي از بزرگترين ب

اي خـواهم پرداخـت    گردد. اگرچه به بررسي مطالعات موردي ، ارائه مياند حس انجام داده
گيرند، اما اين اعتقاد را ندارم كه شما براي ايجـاد يـك    ميبر هاي بزرگ را در كه شركت
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الن باشيد. اهميتي ندارد كـه  اي ك ي رسانه حس واقعي حتماً بايد سازماني بزرگ با بودجه
ي فعاليت يا صنعت شما چه باشد، اصول و نكات كلي در ايـن كتـاب در    كسب و كار، رده

  ي موارد صادق است. مورد همه
خواستم كتابي بنويسم كه خواندن و درك آن ساده باشد، كتـابي كـه    همچنين، تعمداً مي

صحيحي را بـراي برنـد خـود     بدون پرداختن به سخنان نامفهوم به شما كمك كند تفكر
سـازي بـه طـور    هـاي تبليغـات، بازاريـابي و برند    هبشناسيد. افراد بسياري در مـورد زمينـ  

ي بيشتري براي خـدمات   تر جلوه دهند (و هزينه اند تا خود را مطلع آميز سخن گفته اغراق
يار ي موجود در پس آن درك شود، به فرآيندي بس خود دريافت نمايند). همين كه انديشه
بـه ويـژه    ، ارزش بسياري دارد؛اي صحيح در ذهن ساده تبديل خواهد شد. داشتن انديشه

و در اغلب موارد انديشـه   –كنيد  هنگامي كه پول زيادي را صرف تبليغات و بازاريابي مي
كند. در انتهاي هر فصـل، نـوعي چـك     بدون تحقق بخشيدن هدف هزينه را اتالف نمي

ها طرح شده است تا درك كنيد آيـا   اي از پرسش مجموعه ليست وجود دارد، كه به شكل
برند شما در مسير ايجاد يك حس خوب قرار دارد. براي بررسي وضعيت حس خـود بايـد   

  رجوع كنيد. ها اي به اين حس به صورت دوره
هدف از ايجاد حس كمك به درك فرآيند و بسط تفكـر ضـروري بـراي ايجـاد نگـرش،      

راي برند است. در نهايت، قصد بـر ايـن اسـت كـه شـما و      احساس، پيام و حسي واقعي ب
اي  كسب و كارتان در مسـير صـحيح اسـتفاده از زمـان، انـرژي و پـول خـود بـه شـيوه         

  آميزتر قرار بگيريد. تر و موفقيت ورانه بهره
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