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ذهنیمدليامديريتدرنوآوري
ذهندرکاروکسبازمفهوميمدلياراسازمانمديريتروش

.بخشدميبهبودرامشتري



حه يک رستوران در لندن با تبديل نمايشگرهاي صف
لمسي به ميز، منوي غذاهاي خود را به صورت 

ا از ديجيتالي عرضه کرده و سفارش غذا را مستقيم
روي اين ميز نمايشگر لمسي دريافت مي کند

ITكاربردهاي 



ITكاربردهاي 
خوردن شام در اين رستوران نه تنها براي •

جالب شيفتگان فناوريهاي برتر يک سرگرمي
به است بلکه يک تجربه واقعا خاطره انگيز

د شمار مي رود، حتي اگر مشتري مجبور باش
پوند 27براي نوشيدن يک ليوان نوشابه 

!  پرداخت کند
مشتريان پس ازسفارش غذا مي توانند در •

وب کم بر روي "منو بر روي گزينه 
ودن کليک کنند تا از بهداشتي ب"آشپزخانه

و نظافت يک آشپرخانه مطمئن و آشپزهاي
حرفه اي که با ظرافت غذاها را براساس 
سفارش مشتري طبخ مي کنند اطمينان 

. حاصل کنند
در اين رستوران از زمان سفارش غذا از •

ن طريق نمايشگر صفحه لمسي تا دريافت آ
اين مدت . دقيقه زمان نياز است20حدود 

زمان براي انجام چند بازي ويدئويي بر روي
ي نمايشگر لمسي و لذت بردن از فضا-ميز

.متوهم رستوران کافي است
•



A380هواپيماي 





A380داخل هواپيماي 

طبقه باال درجه يك-
طبقه وسط معمولي-
طبق زير رستوران -





A380داخل هواپيماي 



A380داخل هواپيماي 





A380داخل هواپيماي 
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بازاريابیدرنوآوري
دهايکارکرديگرهمچنينوتوزيعوگذاريقيمتتبليغ،بازاريابيکارکردهايبه

.شودميمربوط(تبليغاتيابنديبستهمانند)محصولتوسعهازغيربهمحصول
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وتفرآيند تبديل ايده هاي خام به ثر: زنجيره نوآوري

تفکرات وحشي  -ايده خام100/000حرف نو

ايده10/000ارزش + حرف نو 

فناوري1000ممکن پذير+ ارزش+ حرف نو 

نوآوري10توليد انبوه  

كارآفريني-توليد ثروت 1-2فروش موفق



ارزش فناوري در مراحل مختلف

ايده هاي اوليه

ايده تدوين شده

پروژه هاي كوچک

پروژه هاي بزرگ

توليد محصول  -نمونه سازي 

بازار -تجاري سازي 
يابي                        

ش
رز

ا

پيشرفتمراحل 

محصول تجاری سازی شده موفق1= ايده اولیه10000



اکرآ فرین-نوآ ور -خمرتع 

خداوندخلیفهچونانسان.استخداوندمخصوصفقطهیچ،ازچیزیخلقمعنيبهابداع

.برسدخالقیتمرحلهبهمیتوانداست

(تخالقی)(استفردیوروابطکشفوموجودالگوهایازاستفادهبا)ايدهخلق:مخترع-

ارائهروهگياسازمانتوسطمیتواندوانبوهتولید)مخترعايدهکردنعملیاتيواجرا:نوآور-

(فرآيند+خالقیت)(شود

یازنموردارزشبايدحتما)میکندتبديلبازارنیازوفرصتبهرانوآوری:کارآفرین-

(آفرينيارزش+فرآيند+خالقیت)(کندايجادرامشتری

یزنخالقانههایايدهو(علميهایتئوری)باشدکارآفرينالزاماتواندنميمخترعيهر-

(فرصتازبرداریبهره–فرصتکشفهنر).آيدنميبوجودکارآفرينتوسطالزاما



.سوال به ذهن قالب میشود
. لطفا سواالت خوب از خود بپرسید

(حممود معظمی)

کشف فرصتها؟ نوآوری؟ کارآفرینی؟

:  قانون جهانی موفقیت30
مشا تبدیل به همان چیزی میشوید که :قانون ذهن

پس همیشه درباره . درباره آن بیشرت فکر میکنید
.چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید



ماموریت زندگی؟ مسئولیت اجتماعی؟

ي يعنیي شیکوفا کیردن تمیام    : خود شکوفايي•
استعدادهای پنهان آدمیي  اسیتعداد هیر چیه     

آنچیه  »: مزلیو بییان میي دارد   . مي خواهد باشد
.«آنسان مي تواند باشد، بايد بشود

نیاز به احترام•
.احساس تعلق و محبت: اجتماعينیازهای •
نییاز بیه رهیايي از وحشیت،     : امنیتينیازهای •

تیییمین جییاني و عییدم محرومیییت از نیازهییای 
.اساسي

از خوراک، پوشاک، نیی : زيستينیازهای •
.  جنسي و مسکن

اهی به  زنبور عسل اگر عسل توليد نکند حيات گي)
(خطر خواهد افتاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C


ویژگيهاي انسان خود شکوفا
تفکررزطاساسبرنهوعینيوطرفانهبيقضاوتگرا،واقعواقعي،وموجودشرايطازآگاهي:واقعيتتشخيصحس-

.متعصبانهوشخصي
کوهشبرایایحربهعنوانبهنهودارندحلراهبیهنییازکهشرايطيوچالشهاعنوانبه:مشکالتبرنگرشطرز-

.فردیتوجیهاتوگری
.تنهاييتحملتوانايي:تنهاییوحریمبهنياز-
یریگشکلبرایخودپییرامونمحیییطوفیرهنیگبیهاتکاءعدممستقل،:خویشتجاربوقضاوتهابهمتکی-

.هاديدگاهوعقايد
.اجتماعیفشارهايازپذیريتأثيرعدم-
فردیتهایتفاوونژادهافرهنگیها،تماميازبردنلذتوپذيرش:تبعيضبهشدنقائلبدونومنصفدموکراتيک،-

.انسانها
.دوستانهبشروانسانيخصوصیاتدارای:مهربانودلسوزاجتماعیلحاظاز-
.آنهاتغییردادنبرایتالشعدم:هستندکههمانگونهافرادپذیرش-
.ديگرانمتعارفناگرايشنوعهروجودبا:بودنراحتدیگرانکناردر-
کهگونهآننهوکندميرفتاردارددوستکهگیونیههیماناست،صادقخويشتنبا:بودناصالتباوانگيختهخود-

.خواهندميویازديگران
.خالقیتهاینشانهاز.ديگراننهواستبشريتکليوضعیتياوخودمتوجهکهاييطبعيشوخ:بودنطبعشوخ-
.سطحيرابطهزيادیتعدادنه:صميمیدوستمحدوديتعداد-
.عادیامورحتي:چيزهمهبهمندعالقه-
.اصيلومبتکرخالق،-
.گذاردبجایخودازمیانیدگیاراثیریکیهاستهاييموفقیتبهدستیابي:نابتجارببدنبال-



مترووتاونیکهمیکنهفکرکي
همروصورتشنشسته،

کاپشنباونکردهاصالح
سرمااززيپشمکهمشکي
افتنيبکالهيهباباال،کشیده

تونايلونيهوسرشرو
کار،سرمیرهدارهدستش
کتشرموسسبرينسرگئي

ثروتمندمین24گوگل
میلیارد20حدودباجهان

نگبوئیيهصاحبثروتدالر
هبکهاشعینكتنهاو767

بهالبتههنوزودارهچشم
گوگل"نشدهعرضهبازار

؟؟؟ارزهميکلي"گالس



مهمترين پاداشي كه يک كارآفرين از  

اس  احسفعاليت كارآفرينانه اش مي گيرد 

.استرضايت شخصي

نياز ه و البتخود شکوفايياين احساس نياز 

.  او را ارضا خواهد كرداستقالل طلبي



:  قانون جهانی موفقیت30
پاداش هایی را که در زندگی می :قانون خدمت

گیرید با میزان خدمت مشا به دیگران رابطه 
.  مستقیم دارد

ار هر چه بیشرت برای بهبود زندگی و سعادت دیگران ک
کنید در عرصه های خمتلف زندگی خود بیشرت 

.پیشرفت می کنید



رابطه كارآفريني و دين

.خداستراهدرجهادمانندکارارزشمندیاسالمی،دیدگاهدر•

ایجادواکرمرسولحضرتتجارتبهمیتوانبسیارهاینمونهاز•

.کرداشارهعلیمردانشیرتوسطنخلستانها

.“اوستهمتاندازهبهفردهرارزش”:(ع)علیحضرت•

.ندکمیزیادراعقلکاروکسب:“العقلفیتزیدالتجاره“:(ع)صادقامام•

:«نبیاءاالثوابیأخذواالنبیاءاعدادفیالقیامهیومکانکدیده،مناکلمن»•

.بودخواهدانبیاشماردرقیامتروزبخورد،خوددسترنجازکسهر



عوامل موثر بر فضاي كارآفريني 

(دادنانابابکار،فرهنگباآشناييوکودکيدررشدمحیط)تربيتوتعليمنظام-1

(هامهارتآموزشعدموتحصیلطوالنيزمان)(انتظاراتواطالعاتجمعیت،انفجاردوره)

امعهجدرآياثروتمندان،وثروتبهنسبتديدگاهکار،فرهنگ)فرهنگیفضاي-2

(کارگرمنزلتوکرامتارتقا)(استخدامي؟کارمنديااستحمايتموردکارآفرين

مدت؟استکاروکسبکنندهحمايتچقدرسیاستهاوقوانین)دولتسياستهاي-3

(بانکيسودهایتولید،يارانهايران،درسال3تا1اندازیراهوروز45اسمثبتزمان



؟آيا شما فرد مناسب براي راه اندازي يک كسب و كار هستيد-

ايده كسب و كار چيست؟-

روش هاي دستيابي به ايده هاي كسب و كار-

پرورش ايده هاي كسب و كار -

تحليل ايده هاي كسب و كار و انتخاب بهترين ايده-



بلکهنیستندمناسبمستقلکاروکسببرایافرادازبسیاری•

شگری،منپزشکی،نظیردیگرمشاغلبرایکهدارندمهارتهایی

افرادزابسیاری.ترندمناسبمعلمییافنیکارهایبازیگری،

.هستنددیگریافراداستخدامدرراضی،وموفق

کمکماشبهمستقلکاروکسبیکاندازیراهبرایفردیارزیابیتست•

تاثیرانانسعملکردبرویژگیهاونگرشهاچگونهکهبفهمیدتاکردخواهد

.استگذار



:  قانون جهانی موفقیت30
خوشبختی زمانی سراغ ما می آید :قانون صداقت

که هماهنگ با واالترین ارزش ها و عمیق ترین 
اعتقادات خود تصمیم بگیریم و زندگی 

همواره با بهرتین های درون مان صادق .کنیم
.باشیم



آناز روياي كارآفريني تا واقعيت مشکالت

دانکارمنسایروخوددرددرمانراکارآفرینیگذرانند،میهاادارهدرکسالتباراروزهایشانکهبرخی•

.ميدانندناراضی

شغلود،بشدهخستهشرکتسياستهايازاینکهبدليلبود،فروشوبازاریابیمدیرکهکليريمایک•

.کردرهاراخود

باجدلوحثببهمجبوردائماکهشدروروبهبدقلقیکنندگانتامينبافعالبيزینسیکخریدپسوي•

.بودآنها

.شدردالهزارانرفتندستازبهمنجرکهکردکوتاهیپرداختهایشانجامدرمشتریانازیکیهمچنين•

.نبودايسادهکاراصالمتعهدکارمندانکردنپيداهمچنين•

.بازگشتبزرگسازمانیکبهکاربرايوشدمقروضبشدتنهایتدر•

.ميکندکمکاشزندگیاهدافبهکارشميکندحسواستراضیبسيارشغلشازاکنوناو•







مشکالت كارآفريني:جهت اطالع
.تمناسب براي راه انداختن یک کسب و کار براحتی امکان پذیر نيسمنابعپيدا کردن •

.ي بی ادب را راضی نگه داریدمشتریان و شرکادر کارآفرینی گاها شما مجبورید •

.براي فروش کاال یا خدمات بسيار دشوار استبازار مناسبپيدا کردن یک •

.هستيدمسئول همه چيزشما به عنوان موسس کسب و کار •

.دشرکت داشته باشيتوليد، توزیع، بازاریابی، فروش و سوددهیباید تسلط کامل بر •

.نيز برعهده شماستحسابداري، ماليات، بيمه و مجوزهااداره کوچکترین جزیيات مانند •

.داشته باشيدحضورحداقل براي چند سال اول باید خودتان در تمام ساعات کاري •

الی  هستيد و باید زندگی م( حتی نيمه شب)شما تنها مسئول در تمامی ساعات شبانه روز •

.فداي نجات شرکت کنيدبحرانهاي اقتصادي و رکودخود را در مواقع 



مزاياي احتمالي كارمندي:جهت اطالع

.اریدوقتی یکی از هزار یا صد پرسنل یک شرکت باشيد آرامش خيلی بيشتري د•

ه شما قادر خواهيد بود تمام گرفتاري هاي کاري تان را رها کنيد و با آرامش خاطر ب•

.نيدخانه بروید و بدون آنکه آینده شرکت در خطر بيفتد موبایل تان را خاموش ک

ایر افراد در شرکت مسئوليتهاي تعریف شده اي دارید و بقيه مسئوليتها بر عهده س•

.خواهد بود

.زندگی به سبک یک کارآفرین مناسب همه نيست•

کار کنيد و قبل از اینکه تصميم به پریدن بگيرید درست فکر کنيد که قرار است چه•

. براي انجام آن از چه چيزهایی باید چشم پوشی کنيد



احساس 
رضایت

قبول 
مسوولیت

تحمل 
فشارها

کوشش 
زیاد

کار 
طوالنی

سودآوری

آزادی

خودتان  را 

!ارزيابي كنيد



نيد؟خود را براي كارآفريني چگونه ارزيابي ميک

تحولمراشمازندگیواستبزرگیقدممستقلکاروکسباندازیراه•
استبسیارییفشارهاتحملمعنایبهمسئولیتاین.ساختخواهد

.داردشمابراینیززیادییهاآزادیفشارهااینکناردراما

میاماطوالنیساعاتطیکاروکوشیسختیعنیکارآفرینی•
هایروح).باشدنیزسودآوروبخشرضایتبسیارشغلیمعنایبهتواند
(میدهندسختیراجسمبزرگ

(یتیشخص)فردیویژگیهایبهزیادیحدتاکاریوکسبهرموفقیت•
.داردبستگیاومالیموقعیتومهارتهاکارآفرین،



وش  موفق ترین و معروفترین انسانها، باه
ترین آنها نبوده اند، بلکه سخت کوش

.ترین آنها بوده اند
(فکر–عمل )1-99قانون 

:  قانون جهانی موفقیت30
همه امیدها، رویاها، هدف ها و :قانون تاثیر تالش

هر چه . آرمان های ما در گرو سخت کوشی است
.ی کنیمبیشرت تالش کنیم، موفقیت بیشرتی کسب م



انگيزه هاي كششي و رانشي

آفرینیکاربدنبالروحياتاینداشتنبدليلفرد)کششیهايانگيزه•

ورتشهشدن،پولداروبیشتردرآمدکسبطلبي،استقاللروحیه:(ميرود

(توانممیهممنتوانسته،ديگریاگر)نقشالگویبیشتر،توانايياحساس

غلشایجادوکارآفرینیدنبالبهناچاريازفرد)رانشیهايانگيزه•

کارفرما،باسازگاریعدم:(موجودوضعيتازنارضایتیاست،جدید

بیکاریودرآمدبودنناکافيشغلي،ناامنيونارضايتي

اليت خود تحقيقات نشان داده است که درصد بسياري از کارآفرینان برتر ایرانی فع

.  را در شرایط اضطرار شروع کرده اند



برخی ویژگیها و مهارتهای عمومی 
برای موفقیت کارآفرینان

ویژگی ها و موقعیت فردی: الف
مهارت ها: ب

ارزیابی وضعیت مالی: ج



ويژگي ها و موقعيت فردي: الف

!تعهد:اول•

شماست؟اولاولویتکارتان،آیا•

دیگريچيزهربرکارتانوکسبتقریبااولویت•

نيدکانتخابداریددوستکهکاري)سختوطوالنیکاربرايتمایل•

(داشتنخواهيدکردنکاربهنيازهرگزصورتایندر

شتربيکسهيچ)مشورتروحيهداشتنومستمریادگيريبهمتعهد•

(کندنمیرشدخودشخصيتیوفکريمحدودهاز

؟....1.

؟....2.

؟....3.



!انگیزه:دوم•

خودباوري•

تمام،استسختبرایشدیگرانبرايکردنکار)طلبیاستقالل•

(باشدخودریيسکهخردمیجانبهراهاسختیوریسکها

(یافتنمقبوليتوموفقيتبهميل)کاميابیبهنياز•

(درآمدکسب)اقتصاديومالیموفقيتهاي•

”واقعا خواهان کسب و کار مستقلی باشيد“



!پذیریریسک-خطرپذیری:سوم•

.نيستخطربدونومطمئنکاريوکسبهيچ•
بيش.دباشداشتهوجودشدنبلندتوانبخوردزميناگرکهریسکی:متعادلریسک-

.کارآفریناننهاستقماربازانبارزویژگیکردنریسکحداز

ناکامیوعجزشکست،برابردرمقاومت•
.ندميکمدیریتراریسکوميکندحرکتریسکسمتبهاختياررويازکارآفرین-

.استمجبورکهميکندریسکزمانیفقطکارآفرینغير

ابهامبرابردرمقاومت•
ریسکبگویدتواندنمیميکندکارآنبهاقدامونداردکاريازکافیاطالعکهکسی-

.کردم

نآبازدهبایدکاروکسبدرریسکافزایشصورتدر:بازدهوریسکرابطه•
.یابدافزایش



!قدرت تصمیم گیری:چهارم•

نگريآینده•

بهرهوکشفوجدیدهايایدهتوليدتوان)نوآوريوخالقيت•

(کارآفرینیاصلیویژگی–فرصتهاازبرداري

بينیخوش•

قدرت تصميم گيري هاي دشواري که ممکن است عواقب 
.جدي براي کسب و کارتان داشته باشد



:  قانون جهانی موفقیت30
در تعیین اهداف خود :قانون انعطاف پذیری

قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دست 
ر عصر حاضر عص. یابی به آن ها انعطاف پذیر باشید

.حتوالت سریع و رقابت شدید است



!درونیکنترل:پنجم•

کنندهلکنترنيرويبهافراداعتقادبيانگرکنترلمرکز•

.دميکندرونیراکنترلکارآفریناست،شانزندگی

.ميکندجستجوخودشدررانگرفتننتيجهعلت•

وجادووطلسمقدر،وقضا)نيستتوجيهبدنبال•

(شانس

.موفقيتهادرخداوندبرتوکل•



!موقعیت خانوادگی:ششم •

يکهکسان)کنم؟میاشتباهکنندمیفکریاهمراهند؟منباامخانوادهآیا•

(دارندبيشتريذهنیآمادگیاندداشتهاشتغالزاخودوالدین

ازاريبسيکهميدهندنشانتحقيقاتبرخی)کارآفرینانخانوادگیمحيط•

فوتمانندخانوادگیجديمشکالتدچارکودکیدوراندرکارآفرینان

آمادهشغلیآیندهدرمشکالتبامقابلهبرايکهاندبوده...وفقروالدین،

(ترند

(متناقضتحقيقات)بودنچندمفرزند•

.  اداره کسب و کارمستقل مدت زیادي از وقت شما را به خود اختصاص می دهد
(قاعده بازي با توپهاي پالستيکی و شيشه اي)



مهارت ها: ب

فنیهایمهارت:اول•

درشباامانيست،الزامیکاروکسبشروعبرايچندهر)تحصيالت•

برايیخوبپيشينهکارها،وکسبزیادهايپيچيدگیوفناوريباالي

(استاعتمادواحترامحسبرانگيختنومشکالتحل

ديکاربروعملیهايتوانایی)هستم؟کاربلدچقدرمدارکازفارغاما•

(خدماتارائهیاکاالتوليدبراي



کاروکسبمدیریتهایمهارت:دوم•

آنازسهمکسبوبازارازشناخت•

(حسابرسیتوانایی)هزینهبرآورد•

تا22ازکارآفرینیشروعسنتحقيقاتاساسبر)رهبريومدیریت•

(اندشدهشروعسالگی40تا30سنينبينعمدتاولیبودهسالگی45



کاروکسبازعمومیدانش:سوم•

.استآفرینیشکستکار،درالزمپختگیازقبلکارآفرینی

کارمختلفهايروش•

داشتخواهمکارسروآنباکهچيزهایی•

نيازموردنيروي•

کاربرايالزمابزار•

ايهتجربهوسابقشغلیهاينارضایتیشامل)شغلیتاریخچه•

انشموسسازیکیحداقلموفقشرکتهاياغلبتحقيقاتطبقسابق،مهارتیوفنی

(استداشتهتجربهیاکردهکارمشابهصنعتدر



ارزيابي وضعيت مالي: ج

رايکاروکسبنوعچهکهاینگيريتصميمدرمالیوضعيت•
رغيحالتازراخودکاروکسبآیاوکنيدشروعتوانيدمی

ميتاهحائزکنيدتبدیلشرکتیکیارسمیحالتبهرسمی
(دانش).است

هردروبودخواهدآورسودکارابتدايازکاريوکسبکمتر•
.باشددسترسدربایدمالیمنابعصورت

دوستان؟وخانوادهبامشارکتشخصی؟سرمایهوپول•
(درستیوراستیبشرط)(مایه+سر:شراکت)
ایوکارظرفيتمورددرمالیموسساتاستممکنها؟بانک•

ندباشداشتهمنفینگرشوامپرداختبازبرايشماتوانایی
(اخذشرایطوبانکیوامازاستفادهبهنسبتدیدگاه)



ماليتفاوت كارآفرين و مدير در تامين منابع
.کنندشروعراکاريتوانندنمیسرمایهنداشتنخاطربهمردمازبسياري•

کارآفریناکنونهمواندشدهموفقکهافراديکهداردوجودمردمذهندرتصوراین•

.اندداشتهبسيارييسرمایهابتدادرهستند

شرويپيمانعهرگزسرمایهنداشتنونيستگذارسرمایههموارهآفرینکارکهآنحال•

.دارددارانسرمایهنظرجلبدرخوبیمهارتکارآفرینبلکهشودنمیاو

ریسکگذارسرمایهذهندرشفافومکتوبومنظمصورتبهخودطرحارائهبااو•

.کندمیمشخصراآنسودودهدمیکاهشراگذاريسرمایه

يتجارطرحدهدمیارائهخصوصییاودولتیگذارانسرمایهبهکارآفرینکهطرحی•

.داردنام



انواع نگرش

ناامیدیآنپیامدوباالانتظارات:گراییآرماننگرش•

آورینووتحولوتغییرنفیوجماعترنگهم:گراییواقعیتنگرش•

درامکاناتابوموجودوضعیتدرتغییرمنطقی،تفکر:طلبیاصالحنگرش•

(پیامبرانواندیشمندانمصلحین،)اصالحیوپاکنیتدسترس،

“شتا نگرید کودک حلوا فروش       بحر رحمت در نمی آید به جو”
(داستان مور و سلیمان)



شده  بسیاری از افرادی که صاحبان کسب و کار موفقی

ار اند از تمامی مهارتها و ویژگیهای الزم برای کسب و ک

برخوردار نبوده اند اما مهارتها را میتوان آموخت و  

.ویژگیها را میتوان کسب کرد

:طی تحقیقات انجام شده

.تبطور کلی کارآفرینی قابل آموزش اس
(اما بعضی از صفات ذاتی است و قابل تغییر نیست)



شکستهاي معروف



ت  والت دیزنی، موسس شهر بازي دیزنی لند و شرک
..(  ی وآفریننده ميکی موس، سفيد برف)والت دیزنی 

جایزه اسکار22برنده 

از دفتر روزنامه ای که در آن مشغول به کار بود اخراج شد چرا که  
رئیسش فکر میکرد تخیل خالق و ايده های خوب ندارد



جی کی رولينگ نویسنده سري کتابهاي هري
عنوان  پاتر، پردرآمد ترین نویسنده تاریخ و برنده

"تاثير گذار ترین زن بریتانيا"

از دست دادن شغل و مرگ مادرش کتابي ،پس از جدايي از همسر
نوشت که دوازده بار توسط انتشارات مختلف رد شد



اختراع که 2500توماس ادیسون دارنده امتياز 
مهم ترین آنها المپ الکتریکی است

اد معلم مدرسه اش به او گفته بود که زيادی احمق است و هیچ چیز ي
نخواهد گرفت



ی قرن تاثير گذار ترین گروه موسيق: گروه بيتلز
ميليارد نسخه از آثار1بيستم با فروش جهانی تا 

و توسط کمپاني سازنده موسیقي رد شدند چرا که کمپاني از صدا
موسیقي با گیتار آنها خوشش نیامد



زه آلبرت انيشتن نظریه پرداز نسبيت و برنده جای
نوبل فيزیک

یر  فردی غ"تا سن چهار سالگي قادر به حرف زدن نبود، اطرافیان او را 
میشناختند "اجتماعي با روياهای احمقانه



ه به اپرا وینفري مجري برنامه تلویزیونی اپرا ک
کشور مختلف پخش شد، 145سال در 25مدت 

اولين بيليونر سياه پوست جهان

وان در کودکي مورد سو استفاده جنسي قرار گرفت و بعد ها شلغش را به عن
تندگزارشگر تلويزيون از دست داد چرا که او را مناسب تلويزيون نمیداس



و مایکل جردن بسکتباليست حرفه اي سابق
ه تا به معروف با عنوان بهترین بسکتباليستی ک

حال بوده است

پشت  از تیم بسکتبال دبیرستانش اخراج شد و به قول خودش بارها و
سر هم شکست خورد



(استيفن كاوي موسس كانون رهبري كاوي)عادتهاي مردان موفق 

.منتظر کسی نباشید. تصمیم بگیرید و عمل کنید:عامل باشید•

(ناخودآگاه ذهن)مشخص نمودن آرمان و مقصد :ذهنتان را از پایان آغاز کنید•

.اولویت بندی کنید•

.در این صورت به شما اعتماد خواهند کرد:برنده بیاندیشید–برنده •

.گوش فرادهید تا به شما گوش فرادهند•

ایش درک و  روابط انسانی و قبول اختالف سلیقه ها سبب افز:انرژی گروهی ایجاد کنید•

(EQهوش هیجانی ).دانش از واقعیتها میشود

.یک سوزن به خود:خویشتن را بازسازی کنید•



درس خواندن الزاما پول دار شدن نيست
علم بهتر است يا ثروت؟

...البته 
ثروت اما از راه علم

دانشجويان قشر تحصيل كرده و برجسته در هر جامعه

كرده بررسي علل عدم موفقيت هاي احتمالي قشر تحصيل



مديريت دانش
مختلفدانشهایترکیبمديريت:تعريف•

(کفشاولیهمواد)متالوژی-:کفشتولیدمثال•

طراحي-

شناسيجامعه-

ارگونومي-

...ونانوتکنولوژی-

اجتماعيپیچیدگي:ايراندردانشمديريتمعزل

ثروتوتخصصبيندالل:(سازيتجاري)کارآفرینازدیگريتعریف



.استگرفتهقرارچیزسهبیندردانشگاه•

دولت 
(شوروي)

دانشگاه 
(انگلستان)

بازار  
(آمریکا)



دانشگاهتحوالتروند

محورآموزشدانشگاه=اولنسل•

محورپژوهشدانشگاه=دومنسل•

کارآفريندانشگاه=سومنسل•



دانشگاههاي موفق در تجاري سازي
يمبتنکارآفرينيايجادوسازیتجاریدرجهانهایدانشگاهترينموفقازMITدانشگاه•

استپیشرفتههایفناوریبر

Spinشرکتهایتعداد• offاستبودهشرکت25600بربالغ2006سالدردانشگاهاين

راMITدانشگاهمیزان،اينکهاستدالرمیلیارد2000ساالنههاشرکتاينماليگردش•

ايران،2ژاپن،14آمريکا:ناخالصتولید).استدادهقرارجهانبزرگاقتصاد10زمرهدر

0/3)

Stanfordدانشگاه•

Spinشرکت off18000شرکت

دالرمیلیارد1270ساالنهدرآمد

Google،NIKC،HP،Tesla:نظیرهاشرکتازبرخي



داستنفوردررادکترادورههمبادواین-
جست وجويموتورکهمی کردنددنبال
ثروتمندمرددوودادندتوسعهراگوگل
(پيجالري–برینسرگی).شدندجهان

استخدامکهراکسی2007سالدر-
ککمگوگلمدیریتدرآنهابهتاکردند

.کند
مهم ترینPCمجلهجهانیفهرستطبق-

.هستندوبدرافراد
رزموتوتسالشرکتسرمایه گذارانآنها-

خودروهايتوليدقصدکهشده اند
.داردراالکترونيکیپيشرفته

دورهدررسمیطوربههنوزآنها-
درخوددکترايتحصيلازمرخصی

.می برندبه سراستنفورد



فناوريوعلمجایگاه

نیازهایرفعهدفشانکهاستاجتماعيهایبرساختهازدستهآنمجموعهعلم•

.استآدميمعرفتي

.استانسانغیرمعرفتينیازهایرفعفناوریهدفحالیکهدر•

یفردهایارزشباکامالًفناوریدرحالیکه.استعاریارزشازفناوریبرخالفعلم•

اسخپهاجنبهقبیلاينبهفناوریهرچهواقعدر.داردارتباطآنهاسلیقهوجمعيو

.استترمقبولدهد

.دارنداعتبارخاصهایزمینهوظرفازفراتروهستندکليعلمهایگزاره•

.حساسندهازمینهوظرفبهنسبتهموارههافناوریدرحالیکه



علمیمحيط

تمالکیادعایتواندنميکسهیچ).استجهانيوفرامليعلمي،محیط•

(کندراعلم

(میخذذکربا)استشدهپذيرفتهاطالعاتآزادجريانعلم،حوزهدر•

(بدياخوب).میدهدجوابچیستيبهفقطونمیکندگذاریارزش•

هایظرفیتيکديگرعلميدستاوردهایازمندیبهرهضمنمحققان•

.کنندميايجادعلميجديد

يادگیریعلمتوسعه



فناوريمحيط

.استمليوبوميفناوری،محیط•

.نداردوجوداطالعاتآزادجريانفناوری،حوزهدر•

واجراييهایدستورالعملبهراآنعلميمعلوماتمنظمکاربردفناوران،•

.کنندميتبديلتولیدی

(جامعهوبشربرایآنبودنبديابودنخوب).میشودگذاریارزش•

.گیردميقرارمعاملهموردعلم،خالفبرفناوری•

اقتصاد).استبرخوردارويژهاهمیتازاقتصادیرويکردفناوری،محیطدر•

(بنیاندانش



:استبودهفناوریتاريخهازمانتمامدرانسانتاريخ•

اطالعاتفضا،الکتريسیته،بخار،اهن،برنز،سنگ،عصر

ثروتخلقمؤثرعاملفناوری•

ميجديدهایفناوریحاصلجديدکارهایوکسبازبسیاریامروزه•

.باشند

.یکندمتامینجايكرانیازهاازبسیاریآنکهبدلیلموبايل:گلفناوری•



فناوريوعلمیاقتدار

به عبارت اقتصاد دانش بنیان، يك نظام اقتصادی است که بر منابع دانشي و•

.دقیقتر به فناوری های نرم و سخت استوار است

تفوقوقدرتاساسيهایمؤلفهازنظاميقدرتگذشتهدرهرچند•

ولمعاقتصادی،هایمؤلفهکنوني،دنیایدراما.رفتميشماربهکشورها

.باشندميکشورهااقتدارنمايانگرفناوری

علمي-3اقتصادی-2نظامي-1:پیشسال50جهانياقتدارمنابع•

نظامي-3فناوریوعلم-2اقتصادی-1:اکنونهمجهانياقتدارمنابع•



فناوريراهبرد

اصوالًنکهايبهتوجهباواقتصادوتوسعهدرفناوریوعلمبديلبينقشبهتوجهبا•

:نیستتملكوکنترلقابلعلم

.نمايندجلوگیریعلمانتشارازخواهندمينهوتوانندمينهيافتهتوسعهکشورهای

:بنابراين•

ومديريتخود،موقعیتاستمراروحفظبرایقدرتصاحباناستراتژيكگرايش

.استفناوریکنترل

:ديگرعبارتبه•

“رهبری علمي در گرو رهبری فناوری است”



اقتصاد دانش بنيان 

Knowledge Based Economy

کارنیرویوزمینبرمبتنيکشاورزیدورهاقتصاد•

کارنیرویوسرمايهبرمبتنيصنعتيدورهاقتصاد•

(يفراصنعت)دانشيسرمايهبرمبتنيدانشيدورهاقتصاد•

هایداراييدرنهرادنیابزرگهایشرکتاصليبرتری)

(.ردکجستجوبايدآنهادانشجرياننظامدربلکهانباشته،



روند تکوین جامعه دانشی

کار دانش

سرمایه

زمين

جامعه دانشی

جامعه 
صنعتی

جامعه 
کشاورزي



اقتصاد دانایی محور چه نوع اقتصادي است؟

منابعاوانيفراقتصادبلكهنيستمنابعكميابياقتصاددانايي،اقتصاد•

.است

لذا.درسميفروشبهوشدهتبديلكاالبهداناييدانايي،اقتصاددر•

.استگرفتهشكلجهاندرداناييمبادلهبرايمجازيبازارهاي

همانيا«دانايي»مصرفوتوزيع،توليد،برمبتنياقتصاداين•

.است«اطالعات»

.تاس«داناييواطالعات»مبادلهبرمبتنيبازارايندرثروتتوليد•



درصد اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصاد
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دانش چيست؟

فردی،هایبرنامهاهدافتحقق»جهتدرکهماهایآموزهازدستهآن•

.باشدمفید«جهانيومليسازماني

:شودميتقسیمدستهچهاربهدانش•

Knowچیزیچهدانش-1 What–روندهاوهاجريانازاطالعاتدانش

Knowچراييدانش-2 Why–علميجنبةوعللدانستن

Knowچگونگيدانش-3 How–ساختوطراحياصول-عملچگونگيدانستن

Knowکسيچهدانش-4 Who–مهارتهاداشتن



انتقال دانش

دانش

ايوداردوجوددرکشانبرایکافيوضوحکهاستدانايي:صريحياآشکاردانش
له،مقاکتاب،گفتاری،نوشتاری،صورتبهداردشدنکدقابلیتکهاستدانشي

.هستنددانشنوعاينمصاديقازسخنراني،
وحوضعدمدردلیلدو-نیستبرخوردارکافيوضوحازکهاستدانايي:ضمنيدانش

داردوجود
.نداردوجودآنقصدوارادههنوزاماداردوجودتشريحتوانايي-1
.نداردوجودتشريحتوانايي-2

نرواياز.استمشکلبسیارآنکردنرسميبوده،شخصيکامالًضمنيدانش:نوناکا
.نیستمیسرآسانيبهديگرانبهآنانتقال

Explicit(KnowWhat-Know Why)-آشکار

Implicit(Know How-Know Who)-ضمني



عناصر دانش
(مکانوزماندرمعنابيموضوعي)مجزامشاهداتواقعیات،مجموعه-داده•

اطالعاتبرایزمینهايجادياهادادهمیاندادنارتباط-اطالعات•

روابطالگوی-عملقابلاطالعات-دانش•

.اطالعاتمیان

بتواندفردکهگیردميشکلزمانيدانش

.کنددرکراالگوها

الگوهاستاساسياصولفهم–حکمتياخرد•

.استدانشچراييدرکوبینش

خرد

دانش

اطالعات

داده



ضرورت دانش

.شودشناختهاستراتژيكمنبعارزشمندتريندانششدباعثرقابتوگراييجهاني•

.استشدهپیچیدهومحوراطالعات،خدماتوکاال•

.استشدهناپذيراجتنابالعمرماداميادگیری•

:ايرانکاروکسبجامعهدر-

خصصانمتاختیاردرکاروکسبآيندهشدنجهانيازناشيتحوالتوبازارشدنرقابتيبدلیل-1

(گذشتهمانندکارهاوکسبباالیدهيسودعدم).است

شدهجخارمعموليافرادمديريتتوانازافزونروزهایپیچیدگيبدلیلکنونيکارهایوکسب-2

(تخصصيوشديدرقابتلحاظبهصنعتيکشورهایوايرانبازارمقايسه).است

.ريانمشتبهتخصصيهایمشاورهارائهوبازارجذبدراطالعاتوتحصیالتتبلیغاتينقش-3



 افراد یا سازمان هاي دانش محور داراي ویژگی
:هاي زیر هستند

مسئلهمندنظامحلتواناييدارای•

ديگرانموفقیتازتجربهکسبتوانايي•

نوينراههایبکارگیریآمادگي•

قبليتجارببکارگیری•

موفقسازمانهایازالگوبرداریومقايسه•

سطوحتمامدردانشسريعومؤثرانتقالتوانايي•



مدل مفهومی تجاري سازي

ایده 
پژوهشی پژوهش-علم فناوری نوآوری تجاری سازی



ایراندرعلمتوليدروندوتراز

125 220 398 140 151 400
1103

2266

5578

10680

21000

0

5000

10000

15000

20000

25000

1970 1974 1979 1983 1988 1994 1999 2002 2005 2007 2011

تعداد مقاالت چاپ شده



روند ثبت اختراعات داخلی



روند ثبت اختراعات خارجی

ر به طور متوسط ه-پروانه ثبت اختراع خارجي به ثبت رسیده212، 2011تا سال •

2011-2006ساله 5عنوان مربوط به فاصله 119عنوان که 6سال 

119(            2006-2011طي سال های  )تعداد پتنت 

103000تعداد مقاالت                                
=



توليد فناوري در کشور

بااتخدمومحصوالتصدورهمچنینوسازیتجاریوپتنتثبتمیزاناستنادبه•

ونیستورکشدرعلمتولیدپديدهبامتناسبوسازگاروجههیچبهپیشرفتهفناوری

.شودميموجبامراين

علميهایگذاریسرمايهازبرداریبهرهعدم-1

مردمزندگيدرتیثیرگذاریعدم-2

علميهایفعالیتتوسعهانگیزهکاهش-3

بنیاندانشاقتصادبهدستیابيعدم-4



ور  بنابراين بهره برداری از علم، تولید فناوری و نوآوری برای کش•

.درحال رشد ما امری اجتناب ناپذير و ضرورت قطعي است

50000–هدف پیش بیني شده در نقشه جامع      داخلي •

10000-در ثبت اختراعات         خارجي1404در سال 



امقایسه توليد علم در ایران و برخی کشوره

درصد0.11مقاله  1023، ايران با  98در سال •

درصد0.18مقاله  1731، عربستان با 98در سال •

2011در سال •

درصد260001.7ترکیه         

درصد210001.4ايران         

درصد830005.5ژاپن         



عوامل مؤثر بر موفقيت محققان

مشترککار-تیميکاربرایآمادگي•

همکارانومحققانسايربااثربخشارتباطات•

هدايتيونظارتيهایسیستمپذيرشومديريتتحمل•

فرافکنيمقابلدرفکنيدرون•

...وگزارشهامشاهدات،دقیقثبتانضباط،•



اهداف تجاري سازي در دانشگاه

تکمیل چرخه علم، فناوری و نوآوری•

کشوردر تیمین نیازهای تخصصي مشارکت •

مليخود اتکايي •

خلق ثروت و رشد اقتصادی•



خالقیت-1•
...  انین و اقتصادی، تکنولوژیکی، قو) مشاهده روندها -2•

)
شما واقع در منطقه و کارهای بازدید از کسب -3•
شکاف بازار-4•
و یافتن دوستان جدیداستفاده از تجربیات -5•
مجالت تماشای اخبار، مطالعه)کپی برداری از محیط -6•

(و روزنامه ها
کارآموزی و کسب مهارتهای جدید-7•



خالقيت-1
تخالقیازتعريفيهر:خالقیتتعريف•

.میکندمحدودآنرا

يارتباطهیچشدهانجامتحقیقاتطبق-

کليبطور.نیستخالقیتوIQبین

هبنقادانهومتفاوتنگاهنوعيخالقیت

راهيكبهرسیدنمنظوربهاستمسئله

(بسکتبال).جديد

چشم ها را بايد شست” 
“جور ديگر بايد ديد



.خالقندانسانهاهمه•

هبمنجرکهاستخالقیتتنها•

کلیه.میشود“فرصتخلق”

راستایدرتنهاديگرروشهای

.ردمیگیانجام“فرصتکشف”

:خالقیتويژگیهای•

بودنارزشبا-2بودنجديد-1

(محصول)آفرین کار-3( اجرا)نوآور-2(  ایده پرداز) مخترع -1: ادیسون



:شش نکته در خالقيت

ندارد؟وجوددهمميانجامکهکاریبرایبهتریراهآيا-1
عادتترکعبادتبرترين:(ع)عليحضرت).نکنیدعادتچیزیبه-2

(.است

(...ورقبامشتريان،ديد).کنیدنگاهموضوعاتبهجديدزاويهاز-3
.يدنشوغرقخودتانهایدانستهدروباشیدپذيرانعطافلطفا-4

(استخالقیتجلویسدبزرگترينماهایآموختهگاها)
موفقیتمسیردرمدتکوتاهتوقفاتمانندشکستهاواشتباهاتبه-5

(سرعتراليمسابقات).کنیدنگاه

.یدکنفکرمربوطغیرومربوطچیزهایهمهبهپردازیايدهبرای-6



موانع خالقيت
شدهامانجتحقیقاتطبقژنتيکی؟یااستاکتسابیخالقيتآیا•

.استاکتسابيخالقیت

زيربداليلتغییراتازانسانها%85واستتغييراتبهوابستهخالقیت

:دارندهراس

ودن،بمنطقيحدازبیشابهام،ازپرهیزای،جعبهتفکراشتباه،ازترس

یپیروکنوني،وضعیتازانتفاع،(روزمرگي)شرايطبهگرفتنخو

هایسیستممعضل)درستجوابيكتنهاجستجویقواعد،کورکورانه

روانيفشارهای،(ایگزينه4آموزشي



ي شکست جزء اصل
.خالقيت است

ا  هرآنچه شم: كوراتکو
ود را نکشد، باعث ميش

. قوي تر شويد

بار ۹۹۹من ”: بار شکست خورد1000ادیسون قبل از رسیدن به موفقیت 

روش یاد گرفته ام که المپ چگونه ساخته ۹۹۹شکست نخورده ام بلکه 

“.نمیشود



تفکر واگرا–تفکر همگرا 
.  ه میکندهمیشه از يك پیش زمینه و منابع موجود شروع میکند و انتخاب ايد: تفکر همگرا•

ي، تفکر منطق: نیم کره سمت چپ مغز. )توانايي ديدن شباهتها و ارتباط بین داده ها
(تحلیلي و اثباتي، در مهندسان و سیستم آموزشي در دانشگاههای جهان سوم

نیم کره )ها توانايي ديدن تفاوت. تفکرات آفريننده، خلق ايده، رهیافتهای جديد: تفکر واگرا•
(منبع تصورات و خیال بافي، احساسات، در هنرمندان: سمت راست مغز

:سه ويژگي تفکر واگرا

(تعداد زياد پاسخها ) کمیت پاسخ های غیرمعمول : سیالیت-1

زاويه های متعدد نگاه به پاسخ های غیر معمول: انعطاف پذيری-2

نگاه خاص به يك موضوع: اصالت-3

و سپس ابتدا با تفکر واگرا ايده های جديد کشف. توازن بین دو نیم کره مغز: تفکر خالق•
.با تفکر همگرا تمرکز بر آنها صورت میگیرد



(تفکر خالق)فرآيند خالقيت 
مناسبزمينهمختلفعلومازمتنوعوخوبايمجموعهیادگيري،:ذهنسازيآماده-1

دهنیریختگیهمبهسببمطالببودنزیادحالعيندر.استایدهبروزبراي

انهايانسخالقانسانهاي).کنيدبنديدستهرامطالب.استخالقيتمانعوميشود

(دارندرانامرتبطظاهربهموضوعاتبينارتباطتواناییکههستندبعديچند

هايکاربرمروريتحليل،قدرتودرکافزایشمنظوربه:تمرکزوتخصصیمطالعه-2

واندتنمیباشدنداشتهموضوعیدراطالعاتیکهکسیزیرااستالزامیشدهانجام

تصورایندرانگيزشی،موتورعنوانبههاعالقهکشف).کندخالقيتموردآندر

ازراترفکند،کاروفکرساعتهاوباشدداشتهدرخششبسيارزمينهآندرميتواند

(بندهاوقيد



وبهاتتشاکردنمشخصواطالعاتتلفیق:دگرگونیوتغيير-3
همگراوواگراتفکربکارگیریگذشته،کارهایدراختالفات

وفرصتدادنوعمدبهمسئلهکردنرها:انتظاردورهیاکمون-4
(سیناابننماز)ناخودآگاهذهنبهمسئلهسپردن

)هايدخلقجرقهناگهانيلحظهتابخودیخودپیشرفت:جرقه-5
راهارهيکباندبودهدوربسیارمسئلهازکهزمانيدانشمندان80%
(انديافتهراحل

ياستاعمليجديدايدهآيااينکهنمودنمشخص:اثباتوتایيد-6
یهاولايدهبهنسبتاساسيتغییراتمرحلهايندرگاهيخیر؟

.میشودحاصل
.میکندمتمايزراکارآفرينکهآنچهنوآوری،:اجرا-7



تکنيکهاي خالقيت
ستنشکفکری،توانتقويتپردازی،ايدهبهکمكمنظوربه•

خالقانهحلوخالقیتموانعبردنبینازوذهنيچارچوبهای
(سمینارموضوعديگرروشهای).مسئله

طوفان فکري-
ارتباطات اجباري-
شش كاله فکري-
SCAMPERتکنيک -

TRIZتئوري حل خالق مسئله -



فکريطوفان -

.1953سالدرآزبورنآلکستوسطذهنکردنبازبرایاستروشیفکریطوفان•

.استیادگیریازترسختکردنفراموشزیرااستخالقیتمانعقدیمیمدلهای•

گروهیدازیپرایده)شودانجامدیگرافردهمراهبهکهداردبهتریکارآییزمانیفکریطوفان•

(استشدهآمریکامردمزندگیازجزئی)(اجراستقابلهمتنهاییبهاما

(نفر15تا12).کندمیمطرحرامشکلییاموضوعکلمه،جلسهمدیر•

.دکنمیبیانرارسدمیفکرشبهکهموضوعیفردهرایدهارزیابیبرایمجالبدون•

.گیردمیقراراستگروهاعضاهمهدیددرکهمحلیدرهاایدهازفهرستی•

.استشدهمطرحموضوعبرایآنهابهترینانتخابوهاایدهآوریجمعهدف•



هنگام اجرای طوفان فکریچهار قاعده 
صورتدنبایشدهارائهپیشنهادهاییدربارهقضاوتیهیچگونه-1

انگیزهوفسنبهاعتمادبرندهبینازخندیدنوکردنمسخره).بگیرد
(پردازیخیالبرایافراد

بیشتریقتشویباشدترنامرتبطوترغریبوعجیبهاایدهچههر-2
جلسات)(دباشجلساتاینحاکمیامانعنبایدکسهیچ).شدخواهد

(شادوهیاهوپر
(کیفیتازرمهمتکمیت).استبهترباشدبیشترهاایدهتعدادچههر-3
اهمبراهاایدهتوانمی).دیگرانهایایدهبهافرادکاملتوجه-4

(کرداصالحیاترکیب
خودکار،و،رادیموبایل،قوه،چراغگوشتی،پیچدماسنج،:عینک:مثال

فلش



(رتبطايجاد ارتباط بين دو مفهوم غير م)ارتباطات اجباري 

تباطارظاهربهکههاييپديدهبینارتباطايجادروشاينمبنای•
(بکروجديدهایايدهخلق).ندارندخاصي

:کاغذوصابون:مثال
ديواریکاغذکنندهپاکصابونای،ورقهصابون:هاايده

:تنهاييوچیني:مثال
رکتکهمبادابيایيدآهستهونرمآیيدمیاگرمنسراغبه

منتنهایینازکچينیبردارد
ارآثودانشگاههادرايرشتهچندوايرشتهبينهايپروژه

.بودخواهدترعميقبسيارکهآنها



شش كاله فکري
گاهومتفاوتهایايدهپردازشبا.گرديدمطرحدوبونوادواردتوسط

سئلهمحلموضوع،يكدربارهمختلفافرادتوسطيکديگرمخالف
نظراتدرکوشنیدنتحملبايدافراد).میگرددپردازیايدهو

(باشندداشتهرامخالف
:داردوجودمختلفيديدگاههایانسانيجوامعدر-
(سوددهيومنافعبهتفکر)گرامثبت:زردکاله•
(احتیاطومخاطراتموانع،طرح)بافمنفي:سیاهکاله•
(يمهندس)موجوداطالعاتتوسطمسئلهحلوهمگراتفکر:سفیدکاله•
(موجودمنابعازغیرمنابعي)خالقانهوواگراتفکر:سبزکاله•
(ريعسوصريحپاسخسطحيتفکروگمانوخیال)احساساتي:قرمزکاله•
(نظراتبندیجمع-گروهمديريت)گیرتصمیم:آبيکاله•



SCAMPERتکنيک 

صندلي: مثال
ادیصندلي ب: رختخواب  ساده کردن: جانشینجانشین يا ساده کردن           -1

با میز تحرير، با آبیوه گیری، با ضبط صوتترکیب                            -2

با سطل آشغال: سازگاریتطبیق و سازگاری                    -3

نمايش وزن و فشار خونتغییر دادن، اصالح کردن             -4

اسباب بازی بچه، صندلي بچهکاربردهای ديگر                     -5

پايه ها حذف و سقف آويزان شوندحذف و کاهش                       -6

(بدصندلي به شخص بچس)شلواری که صندلي شودمعکوس ساختن               -7



TRIZتئوري حل خالق مسئله 

.شدابداع1946سالدرآلتشولرجنريچتوسط•
لحبرایدانشوعلمازوبودهمسئلهتناقضاتبرمبتني•

همسئلحلبهمنطقيروشهایباومیشوداستفادهمسئله
.مپردازد

راعاتاختمیلیوندوازبیشتحلیلوتجزيهحاصلنظريهاين•
اختراعاتدربیشترآنکاربردواستمهندسيهایزمینهدر

فادهاستنیزمواردديگردرمسائلحلسبكازمیتوانامااست
.کرد



مشاهده روندها و منابع در دسترس-2
ر ساختار روندهاي جمعیتی، مهاجرت و تغیی)تحوالت جمعیتی و نیروهاي جمعیت شناختی •

(جمعیت
...(درآمد سرانه، توزيع درآمد، اشتغال و )اقتصادي •
(منابع و امكانات محلی)طبیعی •
(دانش جديد، تحوالت تكنولوژي و دانش)تكنولوژيكی •
(ي و محلیتغییرات در قوانین، برنامه توسعه كشور و برنامه هاي منطقه ا)سیاسی و قانونی •
فرهنگی/اجتماعی•
بهره برداران نظرات بازاريابان، كانالهاي توزيع و)تغییر در زنجیره تأمین و كانالهاي توزيع  •

(عمده
حوادث غیرمترقبه•
(صنايع و كسب و كارهاي موجود، محصوالت، نیازها)تغییر در ساختار صنعت •
مصررف  -مشكالت و نیازهاي مصرف كنندگان نهايی)تغییر در ساليق و نیازهاي مشتريان •

(كنندگان حرفه اي
تغییرررررررررررررررررات در م رو ررررررررررررررررات و ارزشررررررررررررررررها•



است به کمک یک دوست یا همکار اجرا شودبهتر -1
.ه شودو خرید مراجعصنعتی، بازار و مراکز تجاری است به مناطق بهتر -2
موجود و کارهای لیست از کسب تهیه -3
م است و یا کدر منطقه وجود ندارد از کسب و کارهایی که لیستی، تهیه -4

.  فرصت های خوبی برای کسب و کار باشند می تواند 

بازديد از كسب و كارهاي منطقه-3



توانايي ها و مهارت هاي مردم-

افرادچه مهارتهایی دارند؟ •
!!و نیروی کار ارزان؟فارغ التحصیالن •
افرادی که می توانند خدمات انجام دهند•
الی قو نقل و یا به عنوان مثال شرکت خدمات حمل •

بافان 



منطقه،درساكنافرادبهومتفاوتنديکديگربابازارها•
خرجپولكاالهاييچهبراياينکهوزندگيينحوه

.داردبستگيميکنند

نماشينمايندگيساختماني،بلوکفروش:مثالها•
آبيموجهاياستخرآالت،



طبيعيمنابع -

دارندوجودمااطرافمحیطدروفوربهکهمنابعی•
اورز،کشخاک،ازآمدهبدستموادشاملطبیعیمنابع•

.شوندمی....وآبها،بیابانمعدنی،موادجنگلها،
موجودطبیعیمنابعدربارهاطالعاتآوردنبدستبرای•

نابعمرسانیاطالعپایگاهازتوانمیخودیمنطقهدر
.نموداستفادهخوداستانطبیعی

:مثالها
مشهدشهرمعادنوگردشگری-
جهتاندشدهتعطیلکهقدیمیهایحمامبازسازی-

توریستیمکانهایومسافرانبازدید



پتانسیل های منطقه ای: فرصتها در بخش منابع طبیعی 

چشمه های آب گرم و معدنی•
هوای بسیار سرد •
بادهای شدید منطقه ای •
گرمای زیاد و شرجی •
تابش زیاد آفتاب•
بارندگی•
خاک حاصلخیز کشاورزی•
نیروی انسانی ماهر و سطح فرهنگ کار•
نفت وگاز•
غارهای طبیعی•
حیوانات و پرندگان اهلی•
رودخانه•
آبشار•
دریا•



آنچه که می تواند به عنوان پتانسیل های منطقه ای محسوب شود

حیوانات و پرندگان وحشی و آبزیان•
ساحل ماسه ای•
ساحل صخره ای•
آب شور•
چشمه های آب شیرین•
میزان سرسبزی و مراتع•
جنگل و جنگل کاری•
کویر وشن زار•
میزان باتالق و مرداب های طبیعی•
تعداد و ارتفاع کوه و کوه پایه ها•
معادن•
آب شیرین•
آثار تاریخی•
گونه های گیاهی•



و موسساتها سازمانها شركت -

وجود در منطقهو مؤسساتی شرکتها و یا چه سازمانها •
دارند؟

مورد نیاز آنهاست؟و کارهایی چه کسب •
خدمات مورد نیاز آنها چیست؟•
ی شود؟کجا تهیه مو از چه وسایلی مورد نیاز آنها است •



صنايع-

در منطقه وجود دارد؟و صنایعی چه کارخانه ها •
مورد نیاز ایشان است؟و کارهایی چه کسب •
ود را و کار خآیا آنها تمایل دارند برخی از امور کسب •

واگذار نمایند؟
؟ودآیا می توان به عنوان پیمانکار خدمات ارائه نم•
استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی•



شکاف بازار-4

ندارندکافیخالقیتبالغهایشرکت-1

سازمانیساختارشدنبلندوسازمانیبدنهشدنبزرگ-

(گریزیریسکوتمایلکاهشگیری،تصمیمفرآیندشدنکند)-

تغییربرابردرمقاومت-

(دلبستگیواحساسها،هزینهمطالبات،وتعهداتمقررات،)خروجموانع-

.دسازننمیبرآوردهمناسبشکلبهرانیازموجودهایشرکتاوقاتگاهی-2

(داردبازار آزاد و رقابتی، در یک محیط رانتی کارآفرینی محلی از اعراب ن. کارآفرینی در یک محیط رقابتی است)



يض  واردات بنزين، تعو)جزء نگر –کوتاه مدت : مديريت عملیات-
..(ها در ورزش و 

...(شهرداری ها و)کل نگر –بلند مدت : مديريت راهبردی-

تشخيص فرصتدر حوزه : تفاوت کارآفرين و مدير

.بدنبال منابع است و سپس هزينه کرد منابع: مدير-

.ليابتدا شناسايي فرصت سپس تامین منابع ما: کارآفرين-



بررسي مشکالت و آرزوهاي مشتريان
از  تمام ايده های مناسب برای کسب و کار، براساس دانش شناخت

آنچه  فاصله يا شکافي را میان. آن چه که بازار میخواهد بنا میشود
خواسته های . )مردم مي خواهند و آنچه هم اکنون وجود دارد

(مشتريان
(صحبت با مشتريان) ارزيابي بازار •
همین” ... اگر محصولي بود که ” : جمله کلیدی مصرف کننده•

مثال  . )جمله مي تواند جرقه راه اندازی يك فعالیت اقتصادی باشد
(  دوربین های عکس فوری، بستني آيس پك

ا مصرف منبع ديگر اعضای شبکه توزيع به خاطر ارتباط مستقیم ب•
کننده



تحقيق در مورد بازار
:تحقیق میداني•

ر شهرهای صحبت با مشتريان، تامین کنندگان، اعضا جامعه کسب و کار، فروشندگان مشابه د-

ديگر 

کارپردازان شرکتهای بزرگ، مديران و مسئوالن دولتي، مديران) صاحب نظران کلیدی -

( شرکتهای بزرگ 

بررسي نیازهای هر منطقه از طريق توجه به آگهي های عرضه و تقاضا و تحلیل اطالعات-

یل مندرج در صفحات نیازمندی روزنامه های کثیراالنتشار مي توان اولین اطالعات را تحل

.نمود

وانند روابطي که طي تحقیق میداني شکل مي گیرد هنگام راه اندازی کسب و کار مي ت-

. برای شما مفید باشند



شيوه مصاحبه
بدون.بگیريدجلسهبرایزمانيوگرفتهتماسویدفتريانظرموردفردباابتدا•

.نکنیدمصاحبهقبليهماهنگي
ارافرادهایگفتهتاباشیدداشتههمراهبهزيردستييكوکاغذبرگچندين•

فتهگازهمزمانطوربهکهندارداشکاليکنیدسوالافرادازابتدا).کنیديادداشت
(برداريديادداشتهايشان

عادیروندگفتگوکهبگذاريداماباشیدداشتههمراهبهاحتماليسئواالتازفهرستي•
راایآموزندهنکاتچهاستممکنکهدانیدنميهرگزشماکندطيراخود

.بیاموزيد
بیشترودنکنیمطرحراباشندداشته“خیر”يا“بله”پاسختوانندميکهسئواالتي•

چیزی؟چهکسي؟چه”نظیرکلماتيوتشريحيهایپاسخباسئواالتکنیدسعي
.شوندشروع“چگونه؟ووقت؟چهکجا؟چرا؟

.نترسیدکنیدمطرحديگریسوالدنبالبهراسوالي•
.کنیدمطرحراسواليكفقطبارهردر•
.دايفهمیدهدرستراآنهامنظورشويدمطمئنتاکنیدتکرارراافرادهایگفته•
مطرحسواليبصورترانظراتتاناظهاروکنیدخودداریاضافينظرهایاظهاراز•

.کنید



از مشتريان چه بپرسيم؟
اين کاال يا خدمات را از کجا خريداری میکنید؟ و يا از چه مکان ديگری مي  •

توانید تهیه کنید؟
چرا از فالني خريد مي کنید؟•
هر چند وقت يك بار اين کاال يا خدمات را خريداری میکنید؟•
برای اين کاال يا خدمت چه مبلغي مي پردازيد؟•
در مورد کیفیت آن چه نظری داريد؟•
در مورد قیمت آن چه نظری داريد؟•
جنس، شکل، بسته بندی، )آيا روشي برای بهبود آن از نظر وجود دارد؟ •

(خدمات
ال آيا فرد ديگری را میشناسید که او نیز برای ارائه اين کاال يا خدمات در ح•

برنامه ريزی باشد؟
(د باشد اگر نمونه يا تصويری از کاالی خود داشته باشید میتواند بسیار مفی) 



بازار یابی واکنشی و بازار یابی خالق

بازار يابي واكنشي 
.در پي بر طرف كردن نياز هاي اظهار شده و اظهار نشده است

ه انجام همان بازار یابی سنتی با استفاده از مصاحبه و پرسشنام)
(است میشود ، و هدف آن تعیین نیاز های آشکار و جاری مشتریان

بازاريابي خالق
در حقيقت در . در پي نيازهاي پنهان و واقعي اطراف است

و رفع  این بازاریابی به جای شناسایی. )اينجا بازار سازي مي شود
های نیازهای موجود به کاالها و خدمات ، بر شناسایی و رفع نیاز

.(پنهان به قابلیت های جدید تمرکز دارد



تجربيات از استفاده -5

مناسبییایدهبهخودگذشتهتجربیاتمیانازتوانمیآیا
پیداکرد؟دست

.داریدبازاردرمشتریعنوانبهایتجربهچه-
پیداامادباشیکاالییدنبالبهآمدهپیشکنونتاآیا-

ایدتوانستهناماایدداشتهنیازکهوخدماتیکاالبهنکنید؟
.کنیدپیدا

دقتهبکنندمیبیانراخودتجربیاتدیگرانوقتی-
.کنیمگوش

.کنیمسئوالتجربیاتشانمورددراطرافیاناز-



كپي برداري از محيط-6

وگهاو کاتالها، مجالت ماهنامه کتب، نشریات و بررسی •
آگهی های طبقه بندی شده •
های سایر مقاالت مرتبط با گرایشهای جامعه و کسب و کار•

مناطق
مسافرت•
ئه دهد شرکت در نمایشگاه ها می تواند ایده مناسب را ارا•

.نمودو خدمات مرتبط قابل اجرا در منطقه را الگو برداری



لیکدستهدوبهراجهانکشورهايتخصصوتبحرميزانبهبسته
:شوندمیتقسيم

جهتهاییپتانسيلوهاقابليتدارايکهکشورهایی:اولدسته•
کیبعنوانآلمانکشورهمچونهستند،کشورهاسایربهعرضه
.صنعتیقطب

وليهموادا–تکنولوژيورودبهنيازمندکهکشورهایی:دومدسته•
.توسعهحالدرکشورهايمانندباشند،می...ومحصول–
:هافرصت•
نيازمندکشورهايبهتوليدمرکزازفنیدانشانتقال•
هايکشوربهکنندهعرضهکشورازآموزشوکاريتجربهانتقال•

متقاضی

لينيازها و پتانسيل هاي منطقه اي و بين المل-



كارآموزي و كسب مهارتهاي جديد-7

آموختن یک زبان جدید•



ر  در نهايت براي انتخاب كسب و كار موارد زي
:  را در خودتان جستجو كنيد

در کدام زمینه مهارت و تجربه بیشتری داريد ؟•
در کدام زمینه دارای روابط و آشنايان بیشتری هستید ؟•
در کدام زمینه به لحاظ موقعیت محیطي دارای مزيت نسبي•

هستید ؟
؟کدام زمینه با روحیات و عاليق شما سازگاری بیشتری دارد•

:  به عنوان مثال 
آيا دوست داريد با افراد زيادی کار کنید يا ترجیح میدهید به تنهايي کار کنید ؟-
در فعالیتهای فیزيکي مهارت داريد يا در صحبت با مردم ؟-

آيا فردی فعال هستید يا ترجیح میدهید پشت میز بنشنید ؟-



انواع كسب وكار

خرده فروشي•

عمده فروشي•

تولیدی•

خدماتي•

کشاورزی•



تفاوت كاال و خدمات

.ندمیکنپرداختپولآنخريدبرایمردمکهاستشئي:کاال•
تاخريدهآنراياباشدخودتاندستیساختهاستممکن
.بفروشیددوباره

پرداختپولشمابهآنازایدرمردمکهاستکاری:خدمات•
.میکنند

مزايابررسي•



ژگيهاروشهاي ارتقا مهارتهاي راه اندازي كسب و كار و تغيير وي

ایدهیاموقعيتتهدیداتومزایادربارهگفتگووبحث•

زکارآمویاهمکارعنوانبهکاروکسبموفقصاحبانازیکیکناردر•
.کنيدفعاليت

توسعهدرشمابهکهآموزشیهايدورهدرشرکتیاوکتابهامطالعه•
.کندکمکوکارکسبمهارتهاي

.باشدشماقوتوضعفنقاطمکملکهباشيدشریکیدنبالبه•

وداردماشخودتالشهايبهزیاديوابستگیشماموفقيتکهبگيریدیاد•
مطالعهوشودمیحاصلکردنکارسختازتنهاموفقيتکهبدانيد
(فشارتحتکردنکاربرايآمادگی).موفقافراددرباره



(آگاهي، تجربیات، معلومات و مهارتها، مشاورها) دانش و اطالعات •

تريان، توان  بررسي نیاز بازار در منطقه، شناسايي مشتريان، تعداد کافي مش)بازار •
ین هدف خريد مشتريان، تعداد رقبا، ويژگیهای خاص در رقابت با مشتريان، تعی

(کمیت–قیمت -کیفیت 

کار به تعیین علت سود آوری کسب و کار، میزان نیاز کسب و) امور مالي و فني •
الي  تجهیزات، ساختمان و کارکنان متخصص و تامین مالي مورد نیاز، منابع م

( مورد نیاز

جدی تناسب کسب و کار با توانايي ها و ويژگیهای شخصي، میزان) مديريت •
و  بودن و عالقه جهت صرف زمان و تالش برای موفقیت، آينده احتمالي کسب

(  کار طي ده سال



:  دسته اند2افراد •
تهديد محور-2فرصت محور            -1•

:افزايش سن•
.انسان فرصتها را بهتر مي بیند•
(قت تحلیلافزايش د. )تفکر تحلیلي به تفکر شهودی تبديل میشود•
.سرعت تفکر بیشتر میشود•

ش انسان عاقل هر چه سنش افزايش مي يابد عقل(: ع)حضرت علي •
.جوانتر میشود

Golden Time))سالگي 45تا 35: بهترين سن کارآفريني•



ارزیابی فرصت
جایهبتمرکزشوباشدترخالصهبایدنیست،تجاریطرحهمانفرصتارزیابی•

(کاروکسبطرحباسنجیامکانتفاوت).شودمعطوففرصتتحلیلبرفعالیتکل

(ارزش)اهمیت•

(جذابیت)کیفیت•

...وآسانخروجها،مهارتباتناسبرقابتی،و عیتعالقمندي،شدتخريد،بازار،قدرترشدبازار،اندازه

(تداوم)پایدار•

هنگامبه•

پذیریامکان•



معیارهای تحلیل فرصت 

بازار-1
رينانه برخي معتقدند مي توان تقاضا را در حين فعاليت كارآف•

ل  ايجاد كرد اما تجربه نشان داده است كه اين موضوع در عم
.محقق نشده و باعث شکست ميشود

از نياز به محصول هر چه مشخص تر و عيان تر باشد نشانه اي•
.كيفيت باال مي باشد

يت ايده يا مشتريان هر چه قابل دسترس تر باشند نشانه اي از كيف•
.فرصت است

فيت ايده نرخ برگشت هزينه هر چه كوتاهتر باشد نشانه اي از كي•
.يا فرصت است



ه تر باشد  ساختار بازار هر چه كمتر رقابتي و ساختار نيافت•

.نشانه اي از كيفيت فرصت يا ايده است

ت فرصت اندازه بازار هر چه بيشتر باشد نشانه اي از كيفي•

.يا ايده است

هر چه بازار از نرخ رشد بيشتري برخوردار باشد  •

.نشانه اي از كيفت ايده يا فرصت است



فیت  حاشیه سود هر چه بیشتر باشد نشانه ای از کی•

.ایده یا فرصت است

لوبیت  سهم از بازار هر چه بیشتر باشد نشانه ای از مط•

.ایده یا فرصت است

و اگر منفی  اگر نتیجه ازریابی بازار مثبت باشد به مرحله بعد میرویم)

(  بود اصال دیگر ادامه نمیدهیم



مزیت رقابتی-2

مزیت متفاوت آن در محیط رقابتی•

زند؟   آیا تغییرات به زودی فرصت به دست آمده را از چرخه اقتصادی بیرون می•

و کیفت ایده  هزینه های ثابت و متغیر تولید هر چه کمتر باشد نشانه ای از مطلوبیت•

.یا فرصت است

.هزینه های بازاریابی هر چه کمتر باشد نشانه ای مثبت است•

.هزینه های توزیع هر چه کمتر باشد نشانه ای مثبت است•

(؟؟. !!تن گندم میدهد1تن آب 4دالر قیمتهای جهانی و هر 150تن گندم 1دالر و 300تن آب 1: )مثال•

!!؟؟(نیسان) خودرو های ساخت داخل و مصرف بنزین : مثال•



درجه کنترل پذیری-3

دکنترل قیمت ها هر چه امکان پذیرتر باش•

هزینه ها هر چه کنترل پذیرتر باشند•

اشند کانالهای توزیع هر چه کنترل  پذیرتر ب•

زار نزدیکی به بازار فروش، با)مکان یابی •

(خرید، نیروی ماهر در دسترس



سرمایه اجتماعی-4

منابع الزم برای ورود هر چه کفایت داشته باشند•

ه تر باشدشبکه های ارتباطی هر چه گسترده تر و توسعه یافت•

قوانین و مقررات هر چه به نفع ورود باشد•



(یتیم مدیریت)سرمایه انسانی -5

 تر و تیم کارآفرینی هر چه متشکل تر، قوی•
هارتها، میزان تناسبش با م). دارای سابقه ای موفق باشند

(تخصص و تجربه

رقبا هر چه رقابتی تر و واجد استراتژی •

تمرکز باشند



مخاطرات-6
خطرات احتمالی و بازده اش
انه ای هر چه ریسکها کمتر باشند نش

.از کیفیت در ایده و فرصت است

ه سرمايه ثابت، سرمايه در گردش، هزين) ارزيابي مالي 
نقطه سر به سر ( = ثابت، هزينه متغير



پيشامدهاي احتمالي

، نرخ تورم، نرخ مواد اوليه اقتصاديركوددر نرخ بهره، نوسانات نرخ  ارز، تغييرات•

نآاحتماليو اثرات جديد، ماليات ها، مقررات اقتصاديو مقررات و سياست هاي قوانيندر مورد •

ياسيسو مسائل اخالقي، مد، موضوعات سليقهدر تغييراتمثل عموميافکارو عقايدتغييرات•

يدكنبررسيرا مشتريان، پرداخت هاي كارگرانو كاركنانحقوقيدعاوي، فناوريتغييرات•

وجود دارد،زمينهايندر كهمخاطراتياست و پيمانکارانبه عهده كهقطعاتي•

بررسيا ر... و شديدتر، مثل نوسانات فروش، رقابت آيداست به وجود ممکندر بازار كهتأثيراتي•

كنيدتعيينو كنيد



امکان سنجی ایده ها

قانونی•
اجتماعی/ فرهنگی•
بازار•
فنی•
مالی•



(BP, FS)تفاوت امکان سنجی با طرح کسب و کار

ویاقتصادجنبهدوازراپروژههرکهاستسنديكسنجيامکان•

نبوداجراقابلوسودآوریمیزانودهدميقراربررسيموردفني

.کندميگیریاندازهراپروژه

ميمعرفينیزراطرحجايگزينسناريوهایسنجيامکانطرح•

.کندميبررسيراسناريويكفقطBPوليکند

•FSوليشودميتهیهپروژهايجادابتداييمراحلدرBPدرهمواره

.میشودبروزرسانيوتغییرپروژهطول



اولويت بندي ايده ها

.بازار مناسب و كافي براي محصول وجود دارد•
.  تقاضا براي اين محصول در آينده رشد ميکند•
.  هزينه هاي توليد و توزيع اين محصول داراي مزيت رقابتي است•
.  كيفيت اين محصول داراي مزيت رقابتي است•
ا ترجيح اين محصول ويژگيهاي متمايزي دارد كه مشتريان آن را به محصوالت رقب•

.  ميدهند
. منابع توليد محصول به اندازة كافي و راحت در دسترس است•
. نيروي كار ماهر مورد نياز به مقدار كافي در دسترس است•
.تجربه نشان داده باشد كه اين فعاليت سودآور است•
.مخاطرات سرمايه گذاري در اين ايده معقول و قابل قبول است•
ان  متقاعدسازي ذينفعان، همکاران و سرمايه گذاران براي اجراي اين ايده آس•

.  باشد



غربال ايده ها

آيا محدويت در مورد عوامل توليد و مواد اوليه براي توليد محصول وجود دارد؟-1سؤال •

؟گذاري الزم بيش از توان تأمين سرمايه توسط كارآفرين استآيا ميزان سرمايه-2سؤال •

هاي دولتي است؟آيا تأثيرات محيطي اجراي طرح مغاير مقررات و برنامه-3سؤال •

آيا انحصار قوي در اين رشته فعاليت وجود دارد؟-4سؤال •

هاي جدي مواجه است؟آيا فروش محصول با موانع و محدوديت-5سؤال •

آيا ايدة كسب و كار با آرمانهاي كارآفرين مغاير است؟-6سؤال •

؟آيا محدوديت جدي در دسترسي به فناوري توليد محصول مورد نظر ايده وجود دارد-7سؤال •



SWOTک تجزيه و تحليل با استفاده از تکني

ابراکارتانوکسبدرونضعفوقوتنقاطتکنيکاین•
.دهدمیارتباطوکارکسببيرونیتهدیداتوهافرصت

تهدیداتوضعفنقاطوحفظموجودفرصتهايوقوتنقاط
.شوندتعدیلیاحذف

• Strength  قوت:ارائه کااليی با کيفيت بهتر يا مکانی با دسترسی بهتر برای مشتريان

• Weakness ضعف:نرخ اجاره باال و يا دوری فاصله از تامين کنندگان 

• Opportunity فرصت  :افزايش گردشگران خارجی و توسعه بازار فروش  

• Treat تهديد               :راه اندازی کسب و کار مشابه و بازار های جديد 



SWOTماتريس استراتژي 

تهديدهافرصتها

SOSTنقاط قوت 

WOWTنقاط ضعف

داخلي
بیروني



ار  همچنان که تجربه شما بیشتر میشود ک
.سریع تر انجام میشود

و  مدت زمانی که برای انتخاب ایده ی کسب
ر  کار صرف می کنید باید از مدت زمان دیگ

.  فعالیتهای مرتبط بیشتر باشد

ت  ایده ی نامناسب به معنای شکست آن اس
در صورتی که یک ایده درخشان ممکن است

.  به معنای موفقیت واقعی باشد


