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ازجملـه عواملی که ایجاد مراکز نـوآوری را 
بـه یک نیـاز تبدیل کرده اسـت، بـه وجود 
آمـدن تغییـرات سـریع در فناوری هـای 
جامعـه  اجتماعـی  مسـائل  و  دنیـا  روز 
بـا همـان  نـوآوری  مراکـز  اسـت.  امـروز 
نوآوری هـای  و  خالقیت هـا  جـذب  ایـده 
افـراد ایجادشـده اند و بـه دنبـال عرضـه 
یـک محصـول )محصولـی کـه بـر مبنای 
دانـش و پژوهـش سـاخته شـده باشـد( 
بـه بـازار هسـتند. آن هـا بـا تأمیـن بودجه 
فعالیـت خود از شـرکت هایی که بـه آن ها 
وابسـته اند و یا شـرکت هایی کـه طرح ها را 
بـه آن ها می فروشـند به حیات خـود ادامه 
می دهند، البته سـهمی از بودجـه در نظام 
حاکم هر حکومت هـم دارند.افزایش تعداد 

افـراد تحصیل کـرده، مخصوصـاً در پنجاه 
سـال گذشـته، فکر ایجاد مراکز نـوآوری را 
در بیـن محیط هـای آکادمیـک و صنعتی 
شـکل داده اسـت، چراکه ایده های گذشته 
بشر دیگر کارایی الزم در بعضی از زمینه ها 
را نداشـته اند. به عنـوان یـک مثـال، مراکز 
آمـوزش عالـی از ایـن ابزار برای گسـترش 
توانایی هـای خود اسـتفاده کرده انـد. آن ها 
اسـتراتژی های مختلفی را برای پیشـرفت 
در روش هـای نوینی آموزشـی و پیشـرفت 
در صنعـت آمـوزش برای برخـورد با تعداد 

بیشـتری دانش آمـوز را بـه کار برده انـد.
همـان طور کـه فنـاوری و جامعـه تکامل 
می یابـد، الزم اسـت  کـه سـازمان ها نیـز 
مدل هـای کسـب و کار خـود را تکامـل 

دهند. از سـال 2000 میـالدی، 52 درصد 
از  شـرکتها یـا بـا یکدیگـر ادغام شـده اند، 
یـا توسـط شـرکت های دیگـر خریـداری 
شـده اند یـا ورشکسـته شـده اند. تهدیـد 
جدیـدی به عنـوان اسـتارت آپ ، خاتمـه 
بخـش قسـمت عظیمـی از سـهم بـازار 
کمپانی هـای قدیمـی بـوده اسـت و ایـن 
روند رو به رشـد اسـت. مجله وال اسـتریت 
 100 حـدوداً  ارزش  کـه  می کنـد  بیـان 
اسـتارت آپ در آمریـکا بیـش از 1میلیارد 
دالر اسـت، ایـن اسـتارت آپ ها بـاارزش و 
گـران قیمت، خیلی از اوقـات بازار جدیدی 
را ایجـاد نمی کنند، بلکه بـه کمک فناوری 
جدیـد خـود به سـرعت شـروع بـه گرفتن 
را  بازارهـای قدیمـی و مشـتریان  سـهم 
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قانـع بـه تجربه های جدیـد می کنند.بـازار 
محصـوالت و خدمـات شـدیداً بـه سـمت 
دیجیتالی شـدن حرکت می کند و موبایل 
کانـال مورد عالقه مشـتریان شـده اسـت.

این مشـتریان و کارکنان دیجیتالی قوانین 
بـازی را هـر روز دارنـد تغییـر می دهنـد و 
عقایـد، انتظـارات و ارزش هایشـان دیگر با 
فناوری ها فرآیندهای شـرکت های قدیمی 
سـازگار و منطبـق نیسـت. در 10 سـال 
گذشته مشـاهده شـده که هزاران شرکت 
 Kodak و Blackberry و Nokia ماننـد
یـا از بیـن رفته انـد، یا شـدیداً سـهم خود 
را از بازار از دسـت داده اند، حال یک سـؤال 
مطـرح اسـت: چگونـه کمپانی هـا بایـد از 
نابود شـدن خود جلوگیری کننـد؟ جواب 
ایـن سـؤال در یـک کلمه اسـت: نـوآوری.

در فضـای فوق العاده رقابتی اقتصـاد امروز، 
نـوآوری بسـیار حائـز اهمیت شـده اسـت. 
بـزرگ  شـرکت های  اخیـر  بررسـی های 
نشـان می دهـد کـه 65 درصـد از مدیـران 
ارشـد بـا فشـار حاصـل از فضـای رقابتـی 
حاصل از نوآوری مواجه هسـتند. در سـال 
2014 تقریبـاً 1/6 تریلیون دالر در مجموع 
صـرف بخش توسـعه و تحقیق سـازمان ها 
شـده اسـت. علی رغم این سـرمایه گذاری 
گسـترده 85 درصـد از محصـوالت ناشـی 
روبـه رو  شکسـت  بـا  نوآوری هـا  ایـن  از 
شـده اسـت. ضعف هـای فـراوان سیسـتم 
نـوآوری قدیمی باعث شـد که تعـدادی از 
سـازمان های بلندهمـت در پـی روش های 
جدیدی در نوآوری باشـند و این سازمان ها 
مراکز نوآوری را در جهت شـتاب گیری در 

فضـای دیجیتال امـروزی ایجـاد کردند. 
 هسته فناور

شـامل پژوهشـگران و نوآوران یـا صاحبان 
ایـده خالقانـه اسـت کـه بـا هدایـت مرکز 
نـوآوری در جهت توسـعه محصـول دانش 

بنیـان فعالیـت می کنند.
 نوآوری

توانایـی مدیریـت خلـق بردانش،به نحوی 
که از طریق رسـیدن به محصول، فرایند با 
خدمت جدیدی بتواند پاسخگوی تقاضای 

بازار و سـایر نیازهای اجتماعی باشـد .
 واحد فناور

مرکزی متشـکل از گروه های نوآوراست که 
با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاههای 
متقاضـی ، محصوالت و خدمـات جدید را 

در چارچـوب برنامـه ریـزی مشـخص ارائه 
می دهنـد و به عنـوان واحد مجـری برنامه 
هـای نوآورانـه در هـر دانشـگاه ، تحت نظر 

رئیس دانشـگاه فعالیـت می کنند.
 اهداف مراکز نوآوری

و  نـوآوری  فرهنـگ  توسـعه  و  1.ترویـج 
کارآفرینـی.

کارآفرینـی  درتحقـق  آفرینـی  2.نقـش 
برنـوآوری. مبتنـی 

3.شناسـایی و توانمندسـازی متخصصین، 
و  نـوآور  خـالق،  اسـاتید  و  دانشـجویان 
کارآفریـن و فراهـم کـردن زمینـه تجاری 
سـازی دسـتاوردهای ارزشـمند علمی آنها 

بـرای ورود بـه فعالیتهـای کارآفرینانـه.
کارآفرینـان  و  نـوآوران  نقـش  4.ارتقـای 
درتوسـعه و اعتـالی کشـور از طریق خلق 
دانـش، فناوری و کسـب و کار دانش بنیان

5.تسـریع درتبدیـل ایده ها بـه محصول و 
تجاری سـازی.

6.تحقیق در زمینه نوآوری، کسـب و کار و 
توسـعه کسـب و کار در سطوح منطقه ای، 

کشـوری و بین المللی.
7.ارائـه خدمـات مشـاوره ای بـه سـازمان 
هـای محلـی، منطقـه ای و ملـی در حوزه 

مرتبط. هـای 
درآمدهـای  جـذب  زمینـه  8.ایجـاد 
اختصاصـی داخلـی و خارجی بـرای مرکز 

دانشـگاه. و 
9.همـکاری با واحدهای تحقیق، توسـعه و 

صنایع. نوآوری 
 وظایف مرکز نوآوری

 برنامـه ریـزی، سـازماندهی و هماهنـگ 
نمـودن افـراد، تجهیـزات و فضای فیزیکی 
)اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی( به منظور 
دسـتیابی بـه اهـداف مرکـز. ایـن وظایف 
شـامل همکاری نزدیک با سـایر بخشهای 
دانشـگاه ، آزمایشـگاه ها، مراکـز و گروه ها 
جهـت مرتبـط کـردن دانشـجویان، فـارغ 
التحصیالن، اسـاتید و سـایر فعاالن جامعه 

دانشـگاهی است.
  تهیـه برنامه های ترویجی برای توسـعه 
نظام نـوآوری شـامل برگـزاری رویدادهای 
علمـی واجتماعـی، برگـزاری کارگاه هـا، 
سـمینارها و فراهـم کردن مجموعـه ای از 
برنامـه هـای آموزشـی تخصصی مسـتمر 
بـرای اعضـای دانشـگاه و برخـی از گـروه 

بیرونی. هـای 

   ایجاد ارتباط و تعامل الزم با مراکزرشد، 
پارکهـای علـم و فنـاوری، دفاتـر ارتباط با 

صنعت و سـایر نهادهای مرتبط.
  حمایـت از ایجـاد هسـته هـای اولیـه 
نـوآوری و کارآفرینـی و نظـارت بر عملکرد 
آنهـا. فعالیتهای مربوطه شـامل حمایت از 
ایـده هـای کسـب وکار و نـوآوری از طریق 
فراهـم کردن فضا و تسـهیالت الزم جهت 
نـوآوران و کارآفرینـان بالقـوه، مربی گری، 
برنامه هـای پیش-حمایتـی، فراهم کردن 
دسترسـی بـه منابع مالـی اولیه و سـرمایه 
گـذاران مرتبـط. حـوزه های قابـل تمرکز 
جهـت مربی گـری و حمایت هـای مداوم 
مـی توانـد شـامل پیـش نیازهایـی جهت 
کارآفرینـی، ایده های کسـب و کار، فروش 
و بازاریابـی، رقابـت، سـودآوری و قیمـت 
گـذاری، برنامـه ریـزی مالی، تامیـن مالی 
وسـرمایه گـذاری، چارچوبهـای حقوقی و 

همـکاری های رسـمی باشـد.
  برگـزاری رویدادهـا و مسـابقات مـورد 
نیازکارآفرینان و نوآوران شـامل مسـابقات 
رویدادهـای  و  وکارآفرینـی  نـوآوری 
طـرح کسـب وکار، شـبکه سـازی میـان 
متخصصـان، نـوآوران وکارآفرینـان درون 
و بیـرون دانشـگاه بـه همـراه برنامـه های 
توسـعه مهارتهـای نـوآوری وکارآفرینـی.

  برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـا هدف 
افزایـش مهارتهـای حرفـه ای کارآفرینی و 

پـرورش خالقیت و نـوآوری.
  انجـام وظایـف مربـوط بـه شـتابدهی. 
ایـن وظایـف بایسـتی از طریـق همـکاری 
)تفاهمنامـه و قرارداد( با شـرکتهای خارج 
از دانشـگاه و سـرمایه گـزاری آنهـا صورت 

پذیرد.
و  نـوآوری  دروس  ارائـه  بـه  کمـک    
پایـان  کارآفرینـی، راهنمایـی و مشـاوره 
نامـه، ارائه مهـارت از طرق جـذب کارآموز 
و میزبانـی عـده ای از اسـاتید و کارآفرینان 
ملـی و بیـن المللی جهـت برگـزاری دوره 

هـای آموزشـی نـوآوری و کارآفرینـی.
  کمـک بـه پژوهـش در زمینـه هـای 
مربوطـه شـامل نقـش نـوآوری برتوسـعه 
هـا،  محدودیـت  بنیـان،  دانـش  اقتصـاد 
چالشها و راه حلهایی جهت بهبود کسب و 
کار، کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاری، 
نـوآوری و کارآفرینـی، زنان و کسـب وکار، 

5کارآفرینـی اجتماعـی و بازاریابـی محتوا.

کار
 و 

ب
س

ک
13

98
ه  

 ما
دی



  ارائـه مشـورت، سرپرسـتی یـا پیـاده 
سـازی زیسـت بوم کارآفرینی و حوزه های 
مرتبط به سـازمان های محلی، منطقه ای 
و ملی، براسـاس سیاست و رویه های مرکز 

مشـاوره دانشگاهی.
  ایجاد هماهنگی بیـن واحدهای مرتبط 
در دانشـگاه در راسـتای بهره وری بیشتر و 
ایجـاد یک زیسـت بوم پویـا و قدرتمند در 

راسـتای اهداف مرکز.
  انجـام فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه 
برطبق اساسـنامه های آن زیرمجموعه ها.

شـرکتهای فعال بیرون دانشگاه می توانند 
بـا توافـق دانشـگاه دفاتـر تحقیق، توسـعه 
ونـوآوری خـود را زیـر نظـر ایـن مرکـز 

دهند. تشـکیل 
  فراهـم آوری ارتبـاط بیـن تیـم هـای 
کارآقرینـی دانشـگاهی و بنگاههـای فناور 

بنیان دانـش 
 گردش کار پذیرش هسته فناور در 

مرکز نوآوری
ارائـه  و  دوره ای  یـا  عمومـي  فراخـوان   
اطالعات به متقاضیان توسـط کارشناسان 

نـوآوری. مرکز 
 دریافـت کاربـرگ اولیه پذیرش ، تکمیل 
و ارسـال طـرح توسـط متقاضـي )ایـده 
هسـته فنـاور مي بایسـت نـو و ابتـکاري، 
امکانپذیـري، مبتنـي بـر تولیـد دانـش و 

فنـاوري جدید، قابلیت بکارگیري نیروهاي 
متخصـص و فـارغ  التحصیـل دانشـگاه ها 
)حداقـل 2 نفـر بـا مـدرك کارشناسـي و 
باالتـر(، توجیـه قانونـي و مقرراتـي، امکان 
گرفتن مجوزهاي ضروري و الزم را داشـته 
باشـد.ایده هسـته فناور ترجیحاً باید داراي 
ویژگیهـاي اقتصـادي شـامل:  مقـرون بـه 
صرفـه و سـود آور،  مبتنـي بر نیـاز داخلي 
کشـور،  منجـر بـه اشـتغالزایي و تولیـد 
کسـب و کار گردد و قابلیت فـروش دانش 

و فنـاوري را داشـته باشـد(
توسـط   ، طـرح  کارشناسـی  بررسـی   

پذیـرش.  مسـئول  
 بررسـي ایده، برنامـه کاري و امتیازبندي 
توسـط مدیر مرکـز نـوآوری و حداقل یک 

داور بـا زمینه تخصصي مناسـب.
 برگـزاري جلسـه مصاحبـه و ارائـه ایـده 
توسـط خود متقاضـي در مرکز نـوآوری با 
حضـور مدیـر مرکـز نـوآوری و متخصص 

مربوطه.
 جمـع بنـدي نتایـج مصاحبـه، کنتـرل 
توسـط  ومسـتندات  سـوابق  مـدارك، 

پذیـرش و  جـذب  کارشـناس 
 بررسـی صالحیـت هسـته فنـاور جهت 

اسـتقرار در شـورای مرکز نـوآوری
 اعـالم پذیـرش نهایـي بـه متقاضـي و 
معرفـي هسـته هـای فنـاور توسـط مرکز 

نـوآوری 
 اعـالم شـرایط ویـژه اسـتقرار در مرکـز 

نـوآوری، توسـط مدیـر مرکـز نـوآوری
 ابـالغ فرجـه زمانـی جهـت تکمیـل و 
تطبیـق تصویـر برابـر بـا اصـل مـدارك 
)واحدهـای فنـاوری فاقد هویـت حقوقی ، 
در صـورت پذیـرش در مهلـت زمانی ملزم 
بـه ثبـت حقوقـی موسسـه یـا شـرکت 

می باشـد(.  
 تبـادل قرارداد و صدور مجوز اسـتقرار در 
مرکـز نـوآوری از طرف مدیر مرکـز نوآوری 

و اسـتقرار متقاضي در مرکز نوآوری
 تعهدات هسته های فناور

 حضـور پویای اعضـای فعال در مجموعه 
و تـالش در جهـت تثبیت ایده و شـناخت 

بازار 
  رعایت مقررات مرکز نوآوری

 معرفـي نماینـده تـام االختیـار از طرف 
هسـته فناور به مرکز نـوآوری جهت انجام 

کلیه امـور اداري
 ارتبـاط با نهادهـا و سـازمانهای دولتی و 
خصوصـی منحصراً از طریق مرکـز نوآوری 
 شـرکت فعـال در دوره هـا و کارگاه هـای 

آموزشـی و مشـاوره ای 
 تمرکز فعالیت ها بر روی ایده محوری 

 ارائه لیسـت تیـم کاري، نـوع تخصص و 
تجربـه و میزان سـهام هرکـدام از اعضا
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 ارائـه برنامـه کاري و زمـان بندي حضور 
اعضای هسـته فناور

 حضـور فعـال اعضـاي هسـته فنـاور در 
طـول دوره در مجموعـه و تالش در جهت 

تثبیـت ایـده و شـناخت بازار
 ارائـه گـزارش کتبي مرحلـه ای به مرکز 

نوآوری
 ارائـه گـزارش پیشـرفت نهایی هسـته با 
تشـخیص مدیـر مرکـز نـوآوری در سـالن 

ت جلسا
 بهره گیـري از مشـاوره علمي در زمینـه 
تخصصـي اعالم شـده و بکارگیـري نیروي 
متخصـص و با مهارت کافـي در انجام امور 

تحقیقاتـي و پروژه هـاي فناوري
 همـکاري بـا مدیـر مرکـز نـوآوری در 
ارزیابـي رشـد علمي و مدیریتي بر اسـاس 

برنامـه ارائـه شـده توسـط هسـته فناور
 پرداخـت هزینـه هاي خدمـات دریافتي 
بر اسـاس تعرفه هـا در موعد مقرر به مرکز 

نوآوری
 خدمات قابل ارائه توسط مرکز نوآوری

و  واحدهـا  از  مي توانـد  نـوآوری  مرکـز 
خدمـات  طریـق  از  فنـاور  هسـته هاي 
پشـتیباني عمومي، اطالع رساني، آموزشي، 
مشـاوره اي و خدمـات فنـي و تخصصـي 
پشـتیباني نمایـد.) ارائـه هرکـدام از انـواع 
امکانـات  وجـود  بـه  مشـروط  خدمـات 
یـا  واحـد  تقاضـاي  و  نـوآوری  در مرکـز 
هسـته هاي فناور با اسـتفاده از اعتبـارات و 

موافقـت مدیـر مرکـز مي باشـد.(
 خدمات پشتيباني عمومي

واحدهـا و هسـته هاي فناور در شـروع کار 
خـود نیـاز بـه یکسـري امکانـات از قبیـل 
فضـاي کار، تجهیـزات و خدمـات اداري، 
تایـپ، تکثیـر، تلفن، فاکـس دارنـد. مرکز 
نـوآوری امکانـات فوق را در قالب سیسـتم 
خدمات پشـتیباني عمومي براساس تعرفه 
مرکـز نـوآوری در اختیار پذیرفته شـدگان 

قـرار مـي دهد.
 خدمات آموزشي

و  مشـاوره اي  دوره هـای  نـوآوری  مرکـز 
تخصصی موردنیاز را برای باال بردن سـطح 
کمـی و کیفی کاهش ریسـک بـه واحدها 
و هسـته هاي فناور مسـتقر ارائه خواهدداد. 
این خدمات آموزشـی و مشاوره ای براساس 
نیاز و درخواسـت واحدها و هسـته ها انجام 

خواهد شـد. 

 خدمات اطالع رساني
و  حمایـت  راسـتاي  در  نـوآوری  مرکـز 
پشـتیباني از واحدها و هسـته هاي فناور و 
 LAN ارائـه خدمات به آنها خدمات شـبکه
و اینترنـت بـر اسـاس تعرفه مشـخص در 

اختیـار آنان قـرار خواهـد داد.
 خدمات فني و تخصصي

خدمـات فنـي و تخصصـي بـا اسـتفاده از 
آزمایشـگاه ها و کارگاه هاي مرکـز نوآوری 
و یـا بـا اسـتفاده از امکانات مرکـز آموزش 
علمـی   کاربـردی جهاد دانشـگاهی اراك و 
یا سـایر دانشـگاه هـا و مؤسسـات موجود 

صـورت خواهـد گرفت.
هسته هاي  و  واحدها  فعاليت  خاتمه 

نوآوری مرکز  در  فناور 
خاتمـه فعالیت واحدها و هسـته هاي فناور 
بـا درخواسـت و یا پیشـنهاد مدیـر مرکز و 
تصویـب شـوراي مرکـز نـوآوری در مـوارد 

ذیـل انجام خواهد شـد:
 دستیابي به معیارهاي توسعه یافتگي

 عدول از ضوابط مرکز نوآوری
 نقص در مدارك و شرایط اولیه

 عدم موفقیت ناشـي از قصور در پیشبرد 
ایـده محـوري بـه تشـخیص مدیـر مرکز 
نـوآوری و تصویـب شـورای مرکز نـوآوری

  عدم دسـتیابي بـه اهداف کمي و کیفي 
مندرج در تعهدات واحد و هسـته فناور در 

قبال مرکـز نوآوری
 درخواسـت واحـد و هسـته فنـاور مبني 
بـر عدم تمایـل به ادامـه اسـتقرار در مرکز 

نوآوری
 پـایان زمان تعیین شده

تفاوت مرکز نوآوری با شتاب دهنده و 

استارت آپ
شـتاب دهنده ها از یـک تیـم اسـتارت آپ 
کـه ایـده ای مورد تأیید آن هـا دارد حمایت 
می کنند، درواقع ایده های اسـتارت آپ های 
مختلـف را گلچیـن می کننـد و بهتریـن 
آن هـا کـه در کمتریـن زمان به بیشـترین 
سـود برسـد را انتخـاب می کننـد. آن هـا 
شـرکتی با گروه اسـتارت آپ تأسیس و در 
مقابـل سـرمایه گذاری اولیـه و آموزش ها و 
خدماتـی که بـه صاحبـان ایـده می دهند 
سـهمی از شـرکت را در اختیـار می گیرند، 
البتـه می توانـد تأسـیس شـرکت هـم در 
کار نباشـد و در قبـال حمایت هـای مالـی 
و معنـوی از طرح هـا، سـهمی از آینـده 

تولیـدی محصـول را در اختیـار بگیرند.
فعالیت هایـی  شـتاب دهنده ها  معمـوالً 
بـا سـرعت بـاال انجـام می دهنـد و بعـد 
آن را بـه حالـت شـرکتی مسـتقل رهـا 
می سـازند )پـس از پذیرش نهایـی طرح و 
سـرمایه گذاری بیشتر شـتاب دهنده( البته 
بـا سـهام محفـوظ شـتاب دهنده، ولـی در 
مراکـز نـوآوری ایـن گونه عمـل نمی کنند 
در  خـود  پژوهشـی  هسـته های  در  و 
زمینه هـای مختلـف به مطالعـه طرح های 
مختلـف می پردازند و بحث تجاری سـازی 
را بـا یـک شـریک یـا همـکار صنعتـی یا 
دولتـی انجـام می دهنـد. البته ایـن مراکز 
از پژوهشـگرانی که ایده های مناسب دارند 
هـم دعـوت بـه همـکاری می کننـد. نکته 
ای دیگـر کـه بایسـتی بـه آن توجـه کـرد 
ایـن اسـت کـه شـتاب دهنده ها می توانند 
انتفاعـی یا غیرانتفاعی باشـند ولـی مراکز 
نوآوری عموماً وابسـته به دولت ها هسـتند.

برگـزاری  بـا  معمـوالً  شـتاب دهنده ها 
مسـابقاتی به جـذب ایـده می پردازند. ولی 
مراکـز نـوآوری معمـوالً اینگونه نیسـتند، 
ایـده را  افـراد خـود درخواسـت بررسـی 
می دهنـد و یـا به عنـوان یـک پژوهشـگر 
از آن هـا دعـوت بـه همـکاری می شـود. 
کوتاه مـدت  معمـوالً  شـتاب دهنده ها 
هسـتند، عموماً حداکثر 6 مـاه، ولی مراکز 
نـوآوری اکثـراً بـا پروژه های بلندمـدت کار 
هـر  معمـوالً  شـتاب دهنده ها  می کننـد. 
ایـده ای کـه در ابتـدا حتی هیـچ ربطی به 
علـم ندارنـد را می پذیرنـد، ولـی در مراکـز 
نـوآوری معمـوالً کارها بر مبنـای پژوهش 

و تحقیـق انجـام می شـود.

شـتاب دهنده ها از یـک تيم 
اسـتارت آپ که ایده ای مورد 
تأیيـد آن هـا دارد حمایـت 
می کننـد، درواقـع ایده های 
اسـتارت آپ های مختلـف را 
گلچين می کننـد و بهترین 
آن ها کـه در کمتریـن زمان 
به بيشـترین سـود برسد را 

می کنند. انتخـاب 

7

کار
 و 

ب
س

ک
13

98
ه  

 ما
دی



مراکـز نوآوری را بر اسـاس دو عامل: میزان 
سـرمایه گذاری مـورد نیـاز و اهـداف ایـن 
مراکـز، می تـوان در 4 گـروه دسـته بندی 

د  کر
 مراکز نوآوری درون سازمانی

 ایـن مراکـز تمـام فعالیت هـای مربـوط 
بـه نـوآوری از الهـام ایـده تـا آمـاده کردن 
پروتوتایپ را در قالبی درون سـازمانی انجام 
می دهنـد، معموالً ایـن مراکز ازنظـر اندازه 
و تعـداد کارکنـان بـزرگ هسـتند و حوزه 

فعالیـت آن ها گسـترده اسـت.
از  یکـی   Walmart Labs مثـال: 
 Walmart Global تیـم  قسـمت های 
e-commerce اسـت که وب سـایت های 
ایـن سـازمان را اداره می کنـد، ایـن مرکـز 
تجـارت  فعالیت هـای  تمـام  نـوآوری 
الکترونیـک این سـازمان را به عهـده دارد.

 مراکز نوآوری دانشگاهی
ایـن مـدل شـرکت ها در یـک دانشـگاه 
طریـق  از  تـا  می کننـد  سـرمایه گذاری 
محققان آن دانشگاه بتواند از لحاظ فناوری 

نـوآوری داشـته باشـند.
مثال: شـرکت خودرو سـازی فولکس واگن 
مرکـز نـوآوری را در دانشـگده مهندسـی 

دانشـگاه اسـتنفورد در جهـت پیشـرفت و 
نـوآوری در ابعـاد فناورانه اتومبیـل احداث 
کـرده اسـت. ایـن شـرکت حـدود 5/75 
مرکـز  ایـن  ایجـاد  بـرای  دالر  میلیـون 
سـرمایه گذاری کـرده اسـت کـه شـامل 2 
میلیـون دالر برای سـاخت سـاختمان این 
مرکـز و 750 هزاردالر سـالیانه بـه مدت 5 
سـال بـرای کارهـای تحقیقاتـی مححقان 
دانشـگاه اسـتنفورد در جهـت نـوآوری در 

عرصـه خـوردو می شـود.
 مراکز نوآوری اهرمی

 ایـن مراکـز نـوآوری فعالیتـی شـبیه بـه 
تعـداد  شـامل  دارنـد،  شـتاب دهنده ها 
متخصص و مربی هستند و با کمپانی های 
بـزرگ در ارتبـاط هسـتند و از ایـن طریق 
اسـتارت آپ هـا می پردازنـد  بـه جـذب 
و از طرفـی بـرای ایـن اسـتارت آپ هـا 
فرصت هـای کاری ایجـاد می کنند تا کاال و 
محصوالت خـود را از طریق این کمپانی ها 

در بـازار تسـت کنند.
مثـال: Allianz Digital Labs  شـرکت ها، 
دانشجویان و نوآورانی را که در مراحل اولیه 
کسـب وکار خود هسـتند دعوت می کند تا 
سـرمایه گذاران  بـرای  را  خـود  ایده هـای 

شـدن  تجـاری  و  پیشـرفت  امیـد  بـه 
طرح هایشـان تشـریح کننـد و البتـه ایـن 
سـازمان ها و سـرمایه گذاران قادر هسـتند 
در قبال سـرمایه گذاری در آن ها سـهامی از 
اسـتارت آپ هـا را به خود اختصاص دهند.

  پایگاه های کوچک نوآوری
تیم هـای کوچکـی  نـوآوری  مراکـز  ایـن 
قطب هـای  اسـاس  بـر  کـه  هسـتند 
فناورانـه شـکل می گیرنـد. سـازمان های 
بـزرگ هدفشـان از ایجـاد چنیـن مراکزی 
بـدون  فناورانـه  تحـوالت  بـه  دسترسـی 
می باشـد.  بـزرگ  سـرمایه گذاری های 
ایـن  زمـان  گذشـت  از  پـس  معمـوالً 
پایگاه های کوچک نـوآوری تبدیل به یکی 
از 3 فـرم مراکـز نوآری دیگر خواهند شـد.
Renault-Nis- شـرک  کیـس  تمثـال: 

san مثالـی از ایـن مراکـز می باشـد. ایـن 
شـرکت در سـال 2011 میالدی یک دفتر 
تحقیقاتـی در دره سـیلیکون ایجـاد کـرد 
کـه در حـوزه IT وسـایل نقلیـه کارهـای 
 2013 سـال  در  می کـرد.  تحقیقاتـی 
میـالدی ایـن دفتر گسـترش پیدا کـرد و 
بـه حوزه هایـی ماننـد رانندگی خـودکار و 

اتوماتیـک نفـوذ پیـدا کرد.

انواع مراكز نوآوری
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امـروزه برگـزاري رویـداد شـتاب ) شـبکه 
بـه  برتـر(  هـاي  ایـده  سـازي  توانمنـد 
عنـوان یکـی از اسـتراتژیهاي اصلی جهت 
تشـکیل، رشد وسـرمایه گذاري شرکتهاي 
نوپـا قلمـداد میشـود و از ایـن رو برگزاري 
ایـن رویدادهـا در کنـار افزایـش هدفمنـد 
مراکـز نـوآوري و رشـد دانشـگاه می توانـد 
نوید بخش آیندهاي روشـن بـا اهداف مالی 
برنامه ریزي شـده باشـد. در همین راسـتا و 
در جهـت حمایت از فرهنـگ کارآفرینی و 
کسـب و کار و همچنین سیاستهاي کالن 
وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری، دانشـگاه 
جامع علمـی کاربردي اقـدام به هماهنگی 
و برگـزاري رویدادهاي شـتاب تخصصی با 
همکاري مراکز مختلف علمی کاربردي در 

سراسـر کشـور نموده اسـت.
هدفمنـد  برگـزاري  حاضـر  حـال  در 
رویدادهاي شـتاب عامل کلیدي در توسعه 

فرهنـگ سـرمایه گـذاري در محیطهـاي 
دانشـگاهی بـا رویکـرد پژوهـش و فناوري 
محسـوب میشـود کـه چنانچه بدرسـتی 
و شایسـتگی برنامـه ریـزي و اجـرا شـوند 
میتواننـد بازده اقتصـادي قابل مالحظهاي 
داشته باشند. ازمشـخصات بارز این رویداد، 
جـذب گروههاي برتـر به مراکز نـوآوري یا 

مرکـز رشـد دانشـگاه می باشـد.
رویـداد شـتاب در  3روز متوالـی برگـزار 
می گـردد. در این برنامه شـرکت کنندگان 
پر انگیـزه ) افرادي که ایده هاي آنها مرتبط 
با فراخوان هاي مراکز رشـد دانشـگاه جامع 
علمـی کاربردي اسـت و متقاضـی ورود به 
ایـن مراکز میباشـند ( گردهم مـی آیند تا 
بصورت فشرده ایده هایشان را مطرح کنند، 
گروه تشـکیل دهنـد و هر گـروه در پایان، 
ایـده را عملیاتـی و در صـورت پذیـرش، 
جـذب مراکز نوآوري و یا مرکزرشـد شـود. 

ایـن دسـتورالعمل کـه حـاوي چهارچوب 
و اصـول کلـی حاکـم بـر برگـزاري رویداد 
شـتاب مـی باشـد، منطبـق بـا آخریـن 
دسـتاوردهاي علمـی در ایـن زمینه اسـت 
کـه به منظـور تعیین راهکارهاي مناسـب 
و بهینـه در راسـتاي ماموریتهـا و نیازهاي 

دانشـگاه تدویـن گردیده اسـت .
  اهداف

  تهیـه خط مشـی و تدویـن راهکارهاي 
مناسـب جهت برگـزاري رویداد شـتاب

 تأمیـن چارچوب قانونـی الزم براي ایجاد 
فراینـد مشـترك و الزم االجـرا در برگزاري 

رویداد شـتاب
و  برگـزاري  کیفیـت  ارتقـاي سـطح    

شـتابها رویـداد  سـازي  هدفمنـد 
 ایجـاد انگیـزه جهـت برگـزاري رویـداد 
شـتاب جهـت شـکوفایی بیشـتر مراکـز 

علمـی کاربـردي

 شبکه توانمند سازي ایده هاي برتر)شتاب(
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نقش فن آوری اطالعات در بهبود كسب و كار

ایـن مقالـه، بـه بررسـی نقـش فـن آوری 
ایجـاد  و  کار  و  کسـب  در  اطالعـات 
اسـت.  پرداختـه  شـغلی  فرصت هـای 
در واقـع، فـن آوری اطالعـات بـه  مثابـه 
موتـوری محـرك درنظـر گرفتـه شـده 
درآوردن  به حرکـت  ضمـن  کـه  اسـت 
چرخ هـای شـغلی و اسـتخدامی، سـبب 
رشـد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع 
جدیـدی از اقتصـاد می شـود کـه اقتصاد 
از  نامیـده می شـود. هـدف  دانش محـور 
نـگارش ایـن مقالـه، مـروری بـر وضعیت 
فعلـی در بـازار کار فـن آوری اطالعـات و 
تأکیـد بـر نقـش کارگشـای آن به عنـوان 
یکـی از راه حل هـای معضـل بیـکاری در 
جوامعـی اسـت کـه بخـش عظیمـی  از 

جمعیت جـوان آن ها به رغم برخـورداری 
از اسـتعداد و انـرژی کافـی، همچنـان از 
مشـکل بیـکاری رنـج می برنـد. افزایـش 
جمعیـت در کشـورهای در حـال رشـد، 
کاهـش منابـع و امکانات موجـود در این 
کشـورها و پیدایـش نیازهـای اجتماعـی 
و اقتصـادی جدیـد، همگـی باعـث توجه 
نهادهـا و مقامـات مسـئول این کشـورها 
بـه نیازهـا و چاره اندیشـی بنیادیـن یـا 
مقطعـی برای آنها شـده اسـت. براسـاس 
بررسـی های صـورت گرفتـه و آمارهـای 
مشـکالت  مهم تریـن  از  یکـی  موجـود، 
فـراروی جوامـع در حـال توسـعه و حتی 
کشـورهای صنعتی مشکل بیکاری است. 
بـرای رفـع  راه حل هایـی کـه  مجموعـه 
ایـن مشـکل جهانـی ارائـه شـده اسـت، 
راه انـدازی کسـب و کار و یـا کارآفرینـی 
و  رقابتـی  اقتصـاد  نامیـده می شـود. در 

مبتنی بـر بـازار کنونی کـه با تغییـرات و 
تحـوالت سـریع بین المللـی همراه شـده 
بـه   از جامعـه صنعتـی  فراینـد گـذر  و 
جامعه اطالعاتی را سبب سـاز شده است، 
توسـعه  موتـور  به عنـوان  کارآفرینـی  از 
اقتصـادی یـاد می شـود کـه می توانـد در 
رشـد اقتصـادی کشـورها، ایجاد اشـتغال 
و رفـاه اجتماعـی نقش مهمـی  را برعهده 
داشـته باشـد. امـروزه دیگر اقتصـاد ملی 
جـای خـود را بـه اقتصـاد جهانـی داده 
اسـت و در ایـن عرصه کشـورهایی موفق 
شـغلی  فرصت هـای  کـه  بـود  خواهنـد 
را تنهـا بـه چارچـوب جغرافیایـی خـود 
کاری  فضـای  بلکـه  نسـازند،  محـدود 
وسـیعی به وسـعت جهـان در ذهن خود 

باشند. داشـته 
امـا واقعاً چـه ابزار یـا وسـیله ای می تواند 
چنین فضای گسـترده ای را فراهم سازد؟ 

اعظم فطرتی

کارشناس ارشد کارافرینی دانشگاه تهران
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فـن آوری اطالعات و در راس آن اینترنت، 
داده  آسـانی  بـه   را  سـؤال  ایـن  پاسـخ 
اسـت. امکانـات منحصربه فـرد اینترنـت، 
زمینه سـاز پیدایـش شـکل جدیـدی از 
تجـارت شـد کـه امـروزه به نـام تجـارت 
الکترونیـک شـناخته شـده اسـت. انجام 
و  پیوسـته  به صـورت  تجـاری  تعامـالت 
سـهولت در پرداخـت و دریافـت وجـوه 
سـبب ایجـاد تحولی شـگرف در شـکل و 
ماهیـت تجارت شـده اسـت. تمامـی  این 
امکانـات و توانمندی هـا به دسـت توانمند 
فکـری  کـه  آمده انـد  به وجـود  کسـانی 
داشـته اند.  بااسـتعداد  ذهنـی  و  خـالق 
اینـان کارآفرینـان واقعـی هسـتند زیـرا 
نه تنها سبب خوداشـتغالی و اشتغال زایی 
وابسـته  انسـانی  مجموعه هـای  بـرای 
بـه خودشـان شـده اند بلکـه میلیون هـا 
فرصـت شـغلی را نیـز تنهـا با اتصـال به 
اینترنـت بـرای میلیون ها نفر از سـاکنان 
سـاخته اند.  فراهـم  خاکـی،  کـره  ایـن 
فـن آوری  بـا  یک سـو  از  بنابرایـن، 
اشـتغال زای  بسـتر  به عنـوان  اطالعـات 
جهانـی روبـه رو هسـتیم و از سـوی دیگر 
کـه  می شـویم  مواجـه  کارآفرینانـی  بـا 
بـرای  را  هـر روز فرصت هـای جدیـدی 
جویندگان شـغل و کار در فضای مجازی 
ایجـاد می کننـد. ایـن کارآفرینـان طیف 
و  ارائه کننـدگان خدمـات  از  را  وسـیعی 
محصـوالت در اینترنـت تا برنامه نویسـان 
و متخصصـان فـن آوری اطالعـات در   بـر 
می گیرنـد. بنابراین، اقتصاد دنیـای امروز 
بـر پایـه نـوآوری، خالقیـت و اسـتفاده از 
دانـش بویـژه دانش اطالعـات و ارتباطات 
اسـتوار اسـت. چنین اقتصـادی را اقتصاد 
مبتنـی  بر دانـش یا »اقتصـاد دانش محور 

می نامنـد.
تشـریح  بـه  یک سـو  از  بـاب،  ایـن  در 
مشـارکت فـن آوری اطالعـات در کسـب 
و کارپرداختـه می شـود و از سـوی دیگـر 
تعامل دو سـویه میان آن ها، مورد بررسی 
قـرار می گیـرد. در پرتـو مباحـث مطـرح 
شـده، کوشـش می شـود تصویری روشن 
از توان مندی هـای بالقـوه و بالفعـل ایـن 
فـن آوری در ایجـاد کمک بـه فرصت های 

بهبـود کسـب و ارائه شـود
کارآفرینـی موضوعـی اسـت کـه از اواخر 
قرن بیسـتم موردتوجه محافل آموزشـی 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  کشـورهای جهـان 
بررسـی تاریـخ ادبیـات کارآفرینـی مؤید 
نخسـتین بار  واژه  ایـن  کـه  اسـت  آن 
توسـط  و  اقتصـادی  تئوری هـای  در 
اقتصاددانـان ایجـاد شـده و سـپس وارد 
مکاتـب و تئوری هـای سـایر رشـته های 

علـوم شـده اسـت.
واژه  ابداع کننـده  کـه  »کانتیلـون« 
فـردی  را  کارآفریـن  اسـت،  کارآفرینـی 
ریسـک پذیر می دانـد کـه کاال را با قیمت 
معلـوم خریـداری می کنـد و بـا قیمـت 
نامعلـوم می فروشـد. »جیـن بپنتیسـت 
و  هماهنگ کننـده  را  کارآفریـن  سـی« 
می دانـد،  تولیـد  عوامـل  ترکیب کننـده 
امـا ویژگـی خاصـی را بـرای او در نظـر 
نمی گیـرد. بـه  بیانـی  دیگـر، بـه فـردی 
کـه عوامـل تولیـد )زمیـن، نیـروی کار و 
سـرمایه( را بـرای تولیـد، تجارت یـا ارائه 
خدمـات ترکیب کنـد، »کارآفریـن« و به 

می شـود. گفتـه  »کارآفرینـی«  او  کار 
یکـی از دیگـر تعاریـف کامـل و جامـع 
کارآفرینـی توسـط »شـوم پیتـر« ارائـه 
شـده اسـت. وی در کتـاب خود بـا عنوان 
»تئـوری توسـعه اقتصادی« بیـن مفهوم 
واژه نـوآوری و اختراع تفاوت قائل شـده و 
نـوآوری را اسـتفاده از خطرپذیری اختراع 
بـرای ایجـاد محصـول یا خدمـت تجاری 
می دانـد. از نظر وی، نـوآوری عامل اصلی 
بنابرایـن  ثـروت و ایجـاد تقاضـا اسـت. 
کارآفرینـان مدیـران یـا مالکانی هسـتند 
که بـا راه انـدازی واحد تولیـدی - تجاری 

از اختـراع بهره بـرداری می کننـد.
بـا توجـه بـه تعاریـف ارائـه شـده در این 
خصوص می تـوان گفت کارآفرین کسـی 

اسـت که:
• کار و شغل ایجاد کند

• خوداشـتغالی و دیگـر اشـتغالی ایجـاد 
کند

•  ارزش افزوده ایجاد کند
•  محصـوالت بـا خدمات جدیـد به وجود 

آورد
• خالقیـت و نـوآوری کاربـردی داشـته 

شد با
• بـا خطرپذیری، فعالیت هـای تولیدی و 

اقتصـادی انجام دهد
• نیازهـا را شناسـایی و آنهـا را بـراورده 

د ز سا

• فرصت ها را به دستاوردها تبدیل کند
هـدف  به سـوی  را  امکانـات  و  منابـع   •

هدایـت کنـد
محصـول  بالقـوه  تقاضاهـای  بـرای   •
بیافرینـد )پیش بینـی در عرضـه و تقاضا(

• ایده ای خالق را به ثروت تبدیل کند

انواع کارآفرینی
کارآفرینـی  می تـوان  کلـی  نگاهـی  در 
کـرد:  تقسـیم  اساسـی  نـوع  دو  بـه  را 
کارآفرینـی فردی و کارآفرینی سـازمانی. 
اگـر نـوآوری و سـاخت محصولـی جدید 
یـا ارائـه خدماتـی نـو بـا توجـه به بـازار، 
حاصـل کار فـرد باشـد، آن را کارآفرینـی 
فـردی و اگـر حاصـل تالش یـک تیم در 
سازمانی باشـد، آن را کارآفرینی سازمانی 

می نامنـد.
بسـیاری از کارآفرینـان کار خـود را در 
و  کوچـک  شـرکت های  ایجـاد  قالـب 
متوسـط )SMEهـا( شـروع می کنند. این 
شـرکت ها سهم بسزایی در توسعه صنایع 
پیشـرفته و ایجاد اشتغال داشته و نسبت 
بـه شـرکت های بـزرگ از انعطاف پذیری 
از  بسـیاری  لـذا  برخوردارنـد.  باالیـی 
بایـد  کـه  شـده اند  متقاعـد  دولت هـا 
بسـتر رشـد را برای واحدهـای کوچک و 
متوسـط در قالب انکوباتورها )مراکز رشد 
فنـاوری(، پارك هـای صنعتـی و فن آوری 
فراهـم سـازند و آن هـا را تـا زمانـی کـه 
بتواننـد به صـورت شـرکتی مسـتقل وارد 
بازار شـوند، حمایت کنند. در کشـورهای 
جنـوب شـرقی آسـیا 95 درصـد از کل 
بنیادهـای اقتصـادی و صنعتی کشـورها 
را SMEهـا تشـکیل داده و به عنوان رکن 
توسـعه وظایف و تکالیفـی را برعهده آنان 

می گذارنـد.

در  اطالعـات  فـن آوری  مشـارکت 
کار و  کسـب 

امـروزه روشـن شـده اسـت کـه اطالعات 
قـدرت مهـم هسـتند.  ارتباطـات، دو  و 
ایـن دو، هـم خـود ارزش دارنـد و هـم 
ارزش بـه  وجـود می آورنـد. فـردی کـه 
از بازارهـای مختلـف و قیمـت اجناس در 
آن بازارهـا اطـالع داشـته باشـد و یـا از 
گذشـته و آینده بازار باخبرباشـد می تواند 
11تصمیمات بهتری برای رسـیدن به سـود 
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بیشـتر بگیـرد. اطالعـات عالوه  بـر ارزش 
اطالعـات عـالوه  بـر ارزش ذاتـی، جنبـه 
منتهـی  دانـش  بـه  کـه  دارد  دیگـری 
می شـود و در مکانیـزم تصمیم گیـری و 
انجـام بهتـر آن اثـر می گـذارد. ارتباطات 
نیـز ماننـد اطالعـات ارزشـمند بـوده و 
ارزش افـزوده ای متناسـب با انـدازه و نوع 

ارتباطـات نصیـب افـراد می کنـد.
اطالعـات و ارتباطـات، دو ابـزار اساسـی 
موردنیاز هر نوع کسـب و کاری هسـتند. 
کسـب و کار در انـزوا و بـدون حمایـت 
نهادها، سـازمان ها و انسـان ها امکان پذیر 
نیست. راه اندازی کسب و کارو کارافرینی 
مسـتلزم کشـف یک نیاز اجتماعی است. 
کشـف نیازهـای اجتماعـی بـه شـناخت 
اجتمـاع، نیازهـای آن و بافـت فرهنگـی، 
وابسـته  آن  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
اسـت. در شناسـایی نیـاز هـر فعالیـت، 
ایده پـرداز یـا تئوریسـین بایـد در مـورد 
محیـط خـود بینـش و بصیـرت داشـته 
باشـد و بدانـد در نقـاط دیگـری از دنیـا 
چـه راه حل هایـی بـرای رفـع نیـاز، ارائـه 
شـده اسـت. بنابرایـن، اطالعـات و دانش 
ماننـد ارتباطـات از ملزومات هـر فعالیت 
کارآفرینـی اسـت.فناوری اطالعـات و در 
رأس آن اینترنـت، شـرایطی تـازه را پدید 
آورده اسـت کـه در آن، تولیدکننـدگان، 
تامین کنندگان، فروشـندگان و مشتریان 
و تقریبـاً همـه عوامـل دسـت اندرکار یک 
فضـای  در  قادرنـد  اقتصـادی،  چرخـه 
مجـازی مشـترك بـا یکدیگـر در ارتباط 
باشـند و بـه تبـادل اطالعـات، خدمـات، 
اینترنـت،  محصـوالت و پـول بپردازنـد. 
تئوری هـا و نظریـات جدیـدی را به میـان 
آورده اسـت کـه یکـی از آنهـا »اشـتغال 
پیوسـته« اسـت. در ایـن نـوع اشـتغال، 
فـرد شـاغل کار خـود را بـا اسـتفاده از 
امکانـات رایانه ای انجـام می دهد و حاصل 
کار را )کـه می توانـد محصولی مانند یک 
نرم افـزار و یا خدمتی نظیر کاوش باشـد( 
از طریـق اینترنـت در اختیـار کارفرمـا یا 
مشـتریان قـرار می دهـد. جالب تـر اینکه 
دریافـت دسـتمزد یـا پرداخـت مبالغ نیز 
با اسـتفاده از اینترنـت و از طریق مجاری 
حسـاب های  نظیـر  اینترنتـی  اعتبـاری 
اینترنتـی و کارت هـای اعتبـاری صـورت 
و  فعالیت هـا  ایـن  مجموعـه  می گیـرد. 

امـروزه  کـه  آنچـه  قالـب  در  تعامـالت 
تجـارت الکترونیک نامیده می شـود، قابل 

است. بررسـی 
درواقع تجارت الکترونیکی یکی از نمودها 
و کاربردهـای ویـژه فـن آوری اطالعـات 
اسـت و هـم اکنـون حجـم وسـیعی از 
تعامالت بازرگانی در کشـورهای پیشرفته 
به  شـیوه الکترونیکـی صـورت می پذیرد.

کسـب و کار اینترنتـی بـه ایـن مـوارد 
خالصـه نمی شـود و موارد بسـیاری بویژه 
در زمینـه نرم افزارهای مبتنی بر شـبکه و 
همچنین محتویات شـبکه وجود دارد. در 
کسـب و کار شـیوه های جذب مشـتریان 
اینترنتی، بازاریابـی اینترنتی، همکاری ها 
و شـبکه های مجـازی، واقعیـت مجـازی، 
آمـوزش و کار از راه دور و. . .  همـه و 
همـه گسـتردگی عصر اطالعات را نشـان 

می دهنـد.
اینترنـت شـبکه ای مجـازی اسـت کـه تا 
حـد زیـادی مسـتقل از محل اسـت. این 
شـبکه، بـازاری بـدون مرز اسـت کـه در 
کـرد.  تجـارت  می تـوان  به راحتـی  آن 
بـرای ایـن  منظـور، بایـد افـراد کارآفرین 
با ایده هایـی نو، شـرکت هایی اینترنتی را 
تأسـیس کنند و پـس از مدتی کـه ارزش 

فوق العـاده ای یافتنـد آنهـا را بفروشـند.
در  اینترنـت  روزافـزون  گسـترش 
کـه  خدمـات  گوناگـون  عرصه هـای 
برمبنای پیدایش نیازهـای جدید صورت 
می گیـرد، سـبب شـده اسـت تا هـر روز 
کار  بـازار  ایـن  جـذب  بیشـتری  افـراد 
مجازی شـوند و شـانس خود را در یافتن 
مشـاغل مناسب امتحان کنند. مؤسسات، 
سـازمان ها و نهادهـای خصوصی و دولتی 
در تمامـی  کشـورها، بـر آن شـده اند تـا 
معرفـی محصـوالت و خدمات خـود را در 
بسـتر اینترنـت انجـام دهنـد. از ایـن رو، 
نخسـتین نیـازی کـه فـراروی آنهـا قـرار 
می گیـرد، مراجعـه به افرادی اسـت که از 
دانـش و مهارت کافی بـرای انجام چنین 
فعالیت هایـی برخـوردار باشـند. طبیعـی 
اسـت کـه امـروزه نمی تـوان مؤسسـه ای 
را عاری از متخصصـان فن آوری اطالعات 
یافـت. ورود رایانـه و فناوری هـای مرتبط 
بـا آن بـه بـازار کار و تجـارت و کاربـرد 
روزافزون تعامالت اینترنتی، سـبب شـده 
اسـت تا بـازاری دائمی  بـرای متخصصان 

فن آوری اطالعات بـه  وجود آید. بنابراین، 
فـن آوری اطالعـات به عنوان یـک پدیده، 
در  کارآفرینـی  زمینه سـاز  به نوبـه خـود 

حوزه هـای مختلـف شـده اسـت.

فـن آوری  مؤثـر  ویژگی هـای 
کار و  کسـب  بهبـود  در  اطالعـات 

از  برخـورداری  بـا  اطالعـات  فنـاوری 
ویژگی ها و قابلیت های مختلف، توانسـته 
توجهـی  شـایان  انعطاف پذیـری  اسـت 
را در زمینـه کسـب و کار از خـود نشـان 
دهـد. همیـن ویژگی هـا سـبب افزایـش 
کارایـی ایـن فـن آوری در امـر کارآفرینی 
و ایجاد اشـتغال شـده اند. در نگاهی کلی، 
می تـوان بـه بعضیـاز این ویژگی ها اشـاره 

کرد:
• افزایش سرعت

اطالعـات  سـریع  پـردازش  و  محاسـبه 
و انتقـال فـوری آن، زمـان انجـام کار را 
کاهـش و در نتیجـه بهـره  وری را افزایش 
امـکان  اطالعـات  فـن آوری  می دهـد. 
بـه  سـریع  دسـتیابی  و  جسـت وجو 

می کنـد. فراهـم  نیـز  را  اطالعـات 
•  افزایش دقت

در مشـاغل مبتنی بر انسـان، دقـت انجام 
کار متغیـر اسـت، امـا فـن آوری اطالعات 
دقتـی بـاال و ثابـت را تأمیـن و تضمیـن 
می کنـد. در انـواع فعالیت های پردازشـی 
و محاسـباتی دقت رایانه به مراتب بیشتر 

از انسـان است.
• کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطالعات

و  اطالعـات  فـن آوری  توسـعه  بـا 
به کارگیـری آن، دیگـر لزومـی  بـه حمل 
و نگهـداری حجـم زیـادی از کتاب هـای 
مرجـع تخصصـی وجـود نـدارد. براحتی 
می توان در هر دیسـک فشـرده، اطالعات 
چندیـن کتاب را ذخیره کـرده و یا منابع 
موردنیـاز را از طریق شـبکه های رایانه ای 

کرد. دریافـت 
• رفع بعضی  از فسادهای اداری

اسـتفاده از فـن آوری اطالعات، شـفافیت 
افزایـش می دهـد و  انجـام کارهـا را  در 
بسـیاری از واسـطه ها را حـذف می کنـد. 
ایـن دو مزیـت کلیـدی منجـر بـه رفـع 
در  بویـژه  اداری  فسـادهای  بعضـی  از 

پاییـن می شـوند. سـطوح 
•  ایجاد امکان کار تمام  وقت

12

13
98

ه  
 ما

دی
کار

 و 
ب

س
ک



بـه  کمک فـن آوری اطالعات، بسـیاری از 
اسـتعالم ها و مراجعـات افـراد و غیـره از 
طریـق شـبکه های رایانـه ای و به صـورت 
بنابرایـن،  می گیـرد.  انجـام  خـودکار 
می تـوان به صـورت 24 سـاعته از آن بهره 

فت گر
•  ایجاد امکان همکاری از راه دور

ویدئـو  تله کنفرانـس،  تلفـن،  مخابـرات، 
سیسـتم های  همچنیـن  و  کنفرانـس 
همکاری و غیره نمونه هایی از کاربردهای 
فن آوری اطالعات در این زمینه هسـتند.

•  کاهش هزینه های سیستم یا سازمان
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، بویـژه افزایش 
سـرعت که باعث انجام تعداد کار بیشـتر 
می شـود و انجام کار تمام وقـت، بهره وری 
سیسـتم افزایـش می یابـد و در نتیجـه 
باعـث کاهـش مقـدار زیـادی از هزینه ها 

می شـود.
•  وضعیـت فعلـی و آینـده در بـازار کار 

فـن آوری اطالعـات
مجمـع  توسـط  بتازگـی  کـه  گزارشـی 
فـن آوری اطالعـات امریـکا و ارائـه شـد، 
روشـن سـاخت که در آینـده تقاضا برای 
نیـروی کار فـن آوری اطالعـات )IT( در 
کشـورهای در حـال رشـد، رو بـه فزونی 
خواهد گذاشـت و در کشورهای پیشرفته 

کاهـش خواهـد یافت.
افق هایـی  واقعیت هـا،  ایـن  کنـار  در 
امیدبخـش نیـز بـه چشـم می خورنـد. 

تعـداد  اقتصـاد  کـه  همان طـور 
واجـد  متقاضیـان  از  فزاینـده ای 

آورده  به وجـود  را  کار  شـرایط 
نیـز  کارفرمـا  مدیـران  اسـت، 
کـردن  پـر  در  می تواننـد 
مشـاغل خـود آزادی انتخاب 
باشـند.  داشـته  بیشـتری 
 1990 دهـه  اواخـر  در 
رقابتـی،  بازارهـای  در 
کارفرمایـان بیشـتر مایـل 
بـه دادن آمـوزش رسـمی 
 و گرفتـن تجربه مشـخص 
نرم تـر  بـا  بودنـد.  کاری 
کارفرمایـان  بـازار،  شـدن 
بـه  مایـل  بیشـتر  نیـز 
تجـارب  و  آمـوزش  جـذب 

اکنـون  شـدند.  ویـژه  کاری 
مشـاغل  می خواهنـد  شـرکت ها 

IT خـود را بـه چنـد دلیـل، بـه خـارج از 
کشـور منتقـل کننـد. این دالیل شـامل 
نیـاز به بومی سـازی گسـترده محصوالت 
و خدمـات، توانایی اسـتفاده از اختالفات 
زمانـی و جغرافیایی برای ایجاد نوبت های 
کاری دوم یـا سـوم به عنـوان راهـکاری 
بـرای بـاز نگه داشـتن بازارهـا و نیز نوعی 
اسـتراتژی بـرای کاهش هزینه هاسـت. از 
آنجا کـه طبیعـت شـرکت های خارجی، 
جمعیت هـای نیـروی کاری IT را بیش از 
گذشـته پیچیده سـاخته اسـت، بتدریج 
تعـادل سـنتی میـان هزینـه و کیفیت از 
میـان می رود. در نتیجه، توسـعه خارجی 
به عنـوان یـک گزینـه  بیشـتر  مشـاغل 

می-شـود. مطـرح 
نتيجه گيری

فنـاوری اطالعـات، تحـوالت زیـادی در 
تمامـی  فعالیت هـای اجتماعـی از جمله 

کسـب و کار به وجود آورده و به  عنوان 
مهم تریـن ابـزار کارآفرینـی مـدرن 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. 
کارآفرینـی  همچنیـن 

فـن آوری  در 
 ، ت عـا طال ا

پهنـه 

وسـیعی بـرای فعالیـت دارد. کارآفرینـی 
الزمه توسـعه فن آوری و بستر کارآفرینی 
و راه انـدازی کسـب و کار اسـت. اسـت. 
بنابرایـن با تعاملی دوسـویه میـان این دو 
اهمیـت  براسـاس  و  هسـتیم  مواجـه 
نقـش، وظیفـه نهادهـای مسـئول مدنی 
بایـد  می شـود.  مشـخص  اجتماعـی  و 
کارآفرینـی در حـوزه فـن آوری اطالعات 
و  ارتباطـی  شـبکه های  همـان  کـه  را 
اطالعاتی اسـت، توسـعه دهنـد و تقویت 
کننـد و امکان دسترسـی آسـان همگان 
بـه ایـن شـبکه ها را فراهم سـازند. ضمن 
اینکـه فرهنـگ اسـتفاده از شـبکه ها را 
ایجـاد کـرده و گسـترش دهنـد و قوانین 
و مقـررات الزم را تدویـن و اجـرا کننـد.
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ــه  ــنوید ک ــاد بش ــا زی ــن روزه ــاید ای ش
روزمره شــان  صحبت هــای  در  افــراد 
ــه  ــوآوری« را ب ــت« و »ن دو واژه »خالقی
جــای هــم بــه کار می برنــد. درحالی کــه 
ــانی  ــم یکس ــوآوری مفاهی ــت و ن خالقی
ندارنــد. در ایــن مطلــب ابتــدا بــا هریک از 
ایــن مفاهیــم آشــنا می شــویم و در ادامــه 
ــم: ــا می پردازی ــان تفاوت هــای آنه ــه بی ب

خالقيت چيست؟
ــه  ــت ک ــری اس ــدی فک ــت فراین خالقی
ــت  ــد. خالقی ــده می انجام ــد ای ــه تولی ب
همــان به کارگیــری توانایــی تجســم 
فکــر  ایجــاد  بــرای  خیال پــردازی  و 

ــد  ــت. در فراین ــد اس ــی جدی ــا مفهوم ی
خالقیــت ســه ســطح مهــم وجــود دارد 
کــه عبارتنــد از: کشــف، اختــراع و خلــق.

کشــف: پایین تریــن ســطح از خالقیــت 
ــام آن  کشــف اســت. همان طــور کــه از ن
ــد  ــی رخ می ده ــف زمان ــد، کش بر می آی
کــه از چیــزی آگاه می شــوید و آن را 
ــری  ــال، هن ــرای مث ــد. ب ــدا می کنی پی
ــود دارد. ــافی« وج ــر اکتش ــام »هن ــه ن ب

ــنگی  ــل آن س ــت حاص ــن اس ــه ممک ک
ــه  ــا تک ــرد ی ــه ف ــر ب ــکلی منحص ــا ش ب
چوبــی بــا الگــوی خــاص باشــد. بســیاری 
ــروع  ــاده ش ــفی س ــا کش ــات ب از اختراع

می شــوند.
ــف،  ــر از کش ــطحی باالت ــراع: س اخت
مثــال،  بــرای  دارد.  نــام  اختــراع 
الکســاندرگراهام بل تلفــن را اختــراع کرد. 
امــا »آیــا تلفــن بــدون بــل هــم اختــراع 
می شــد؟« پاســخ آری اســت. در نهایــت 
ــم آن  ــراع می شــد، چــون عل ــن اخت تلف
ــتری  ــان بیش ــاید زم ــت. ش ــود داش وج
ــاق  ــره اتف ــا باالخ ــید، ام ــول می کش ط
ــراع  ــه اخت ــی ک ــس در حال ــاد. پ می افت
ــت  ــزی اس ــت، چی ــف اس ــر از کش باالت
ــد. اگــر شــما چیــزی  کــه اتفــاق می افت
ــری آن را  ــس دیگ ــد ک ــراع نکنی را اخت

چه تفاوتی بین خالقیت و نوآوری وجود دارد؟
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اختــراع می کنــد.
خلــق: باالتریــن درجــه خالقیــت اســت. 
ــال  ــو« کام ــش »اتلل ــال، نمای ــرای مث ب
ــدون  ــه ب ــی ک ــت. درام ــده اس ــق ش خل
شکســپیر هــم در جریــان بــود، امــا هیــچ 
کــس دیگــری نمی توانســت اتللــو را 

بنویســد.
بــه همیــن ترتیــب، چیزهایــی هســتند 
کــه تنهــا ســازمان شــما می توانــد آن هــا 
را خلــق کنــد! کلیــد موفقیــت این اســت 
کــه بفهمیــد آن چیز هــا چه هســتند. در 
ســازمان ها افــرادی هســتند کــه بیشــتر 
ــد  ــردازی دارن ــه ایده پ ــل ب ــه تمای از بقی
ــی  ــود ناراض ــت موج ــوال از وضعی و معم
هســتند. آنهــا تــالش می کننــد چیزهای 
ــد و ریســک و  ــدی را امتحــان کنن جدی
خطــرات احتمالــی اش را بپذیرنــد. اینهــا 

همــان افــراد خــالق هســتند.
نوآوری چيست؟

نــوآوری عبــارت اســت از اجرایــی کــردن 
افــکار و اندیشــه های نــو کــه از خالقیــت 
نــوآوری  درواقــع  گرفته انــد.  نشــات 

خالقیــت اجــرا شــده اســت.
نــوآوری امــری ضــروری بــرای بقــا و ادامه 
حیــات ســازمان های امــروزی اســت کــه 
معمــوال بــا ســه هــدف انجــام می شــود. 
ایــن اهــداف عبارتنــد از: افزایــش کارآیــی 
کســب وکار، تقویت پایداری کســب وکار و 
ایجــاد موتورهــای رشــد جدید در کســب 
ــدل  ــوآوری در م ــال ن ــوان مث و کار. به عن
کســب وکار آمــازون، موتــور رشــد کامــاًل 
ــرای آمــازون ایجــاد کــرد. در  جدیــدی ب
ــه  ــوآوری ک ــا ن ــازون ب ــال 2016 آم س
ــرد،  ــاد ک ــب و کارش ایج ــدل کس در م
درآمــدی بالغ بــر 10 میلیارد دالر کســب 
کــرد کــه حاشــیه ســود قابل مالحظــه ای 
نســبت بــه شــیوه قبلــی یعنــی تجــارت 

الکترونیــک داشــت.

ــازمان تان  ــان س ــان کارکن ــا در می حتم
افــرادی هســتند کــه تمایــل بــه پاالیــش 
ــد  ــد و می خواهن ــا دارن ــالح ایده ه و اص
محدودیت هــای  و  ریســک  درك  بــا 
هــر ایــده و پیش گیــری از مشــکالت 
ــاز  ــت و نی ــه خواس ــواره ب ــی هم احتمال
مشــتریان احتــرام بگذارنــد و محصــوالت 
و خدمــات نوآورانــه ای مطابــق بــا ســلیقه 
ــان  ــا هم ــد. این ه ــه کنن ــتریان ارای مش

ــوآور ســازمان هســتند. ــراد ن اف
ــه  ــده اضاف ــه ای ــی ب ــوآوری ارزش » در ن
می شــود کــه بــدون آن، از ایده تــان 
ــد،  ــی می مان ــده خــام باق ــک ای ــا ی صرف

نه بیشتر«  
تفاوت خالقيت و نوآوری:

 خالقیــت و نــوآوری معنــا و مفهــوم 
ــد  ــه تولی ــت ب ــدارد. خالقی ــانی ن یکس
ایده هــای جدیــد و نــاب گفتــه می شــود، 
ــده  ــرد ای ــه کارب ــوآوری ب ــه ن درحالی ک
اشــاره دارد، اگــر ایــده را »بــذر« در نظــر 
ــه از  ــی اســت ک ــوآوری گیاه ــم، ن بگیری
ــل  ــده حاص ــذر ای ــرورش ب ــت و پ کاش
ــده  ــه ای ــی ب ــوآوری ارزش ــود. در ن می ش
ــده  ــدون آن، از ای ــه ب ــه می شــود ک اضاف
ــد،  ــی می مان ــده خــام باق ــک ای ــا ی صرف
ــوآوری  ــه ن ــت الزم ــتر. خالقی ــه بیش ن
اســت. وقتــی ایــده ای بــه مرحلــه اجــرا و 
عمــل می رســد دیگــر خالقیــت نیســت، 
ــل شــده اســت. ــوآوری تبدی ــه ن بلکــه ب

در جــدول پاییــن صفحــه می توانیــد 
از جنبه هــای  را  نــوآوری  و  خالقیــت 

ــد ــه کنی ــم مقایس ــا ه ــف ب مختل
تفاوت خالقیت و نوآوری در چیست؟

ــی  ــوآوری راهــی طوالن ــا ن از خالقیــت ت
ــو  ــه ای ن ــا اندیشـ ــد و ت ــش داری در پی
به صــورت محصــول یــا خدمتــی جدیــد 
درآیــد بــه تــالش بســیار نیــاز داریــد. در 
ــازمان تان  ــالق س ــراد خ ــیر اف ــن مس ای

ایده هــای جدیــد تولیــد می کننــد و 
ــزان  ــن می ــال تخمی ــوآور به دنب ــراد ن اف
ــد  ــای جدی ــن ایده ه ــرای ای ــک اج ریس
ــید  ــته باش ــه داش ــه توج ــتند. البت هس
ــی  ــش خاص ــه بخ ــا ب ــوع تنه ــه موض ک
از ســازمان  تان مثــل واحــد »طراحــی 
ــا »واحــد  و توســعه محصــول جدیــد« ی
ــه  ــود. هم ــوط نمی ش ــابداری« مرب حس
ــالق و  ــراد خ ــازمان از اف ــای س بخش ه
نــوآور تشــکیل شــده اســت و وجــود هــر 
ــی  ــازمان حیات ــای س ــرای بق ــروه ب دو گ

ــت. اس
اگــر از افــراد خالق ســازمان تان هســتید، 
حتمــا بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه 
ــد  ــیوه ای بای ــه ش ــه چ ــی و ب ــه زمان چ
ــتراك  ــه اش ــان را ب ــرات و ایده های ت نظ
ــدون  ــتید، ب ــوآور هس ــر ن ــد و اگ بگذاری
ــورد  ــا را م ــد ایده ه ــش از ح ــه بی اینک
نقــد و قضــاوت قــرار دهیــد، ســعی 
کنیــد بــا ارایــه بازخــورد مناســب، افــراد 
ــاری  ــردازی ی ــد ایده پ ــالق را در فراین خ
ــه شــنیدن  کنیــد. مشــتاقانه زمانــی را ب
و  دهیــد  تخصیــص  ایده های شــان 
ــا  ــان از آنه ــر خالقانه ش ــر تفک ــه خاط ب

ــد. ــی کنی قدردان
 درســت اســت کــه خالقیــت و نــوآوری 
امــا  دارنــد،  متفاوتــی  معنایــی  بــار 
شــرکت  تان بــا هــر میــزان تجربــه، 
محصــول یــا خدماتــی که داشــته باشــد، 
ــه  ــرای رشــد و بقایــش نســبت ب ــد ب بای
خالقیــت و نــوآوری توجــه ویژه ای نشــان 
دهــد. درواقــع زمانــی می توانیــد در بــازار 
ــود پیشــی  ــای خ ــر از رقب ــال تغیی درح
ــوآوری را در  ــت و ن ــه خالقی ــد ک بگیری
ــان وارد  ــای کســب و کارت ــام جنبه ه تم
ــه در  ــت ک ــل اس ــن دلی ــد. به همی  کنی
ــاز  ــراد خــالق نی ــه اف ســازمان تان هــم ب

ــوآور. ــراد ن ــه اف ــم ب ــد و ه داری

نوآوریخالقيتمبنای مقایسه

معرفی هرچیز جدیدی است که می تواند بر بازار تاثیر بگذاردعملی است که به تجسم وخلق ایده های جدید  می انجامدمفهوم

تولیدخیال پردازی و تجسمنوع فرآیند

کمیت پذیرهستکمیت پذیرنیستکميت پذیری

نیاز داردنیاز نداردمنابع مالی
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برای شروع یک کسب و کار ابتدا باید مفهوم 
»برنده شدن« را بدانید. برای اینکه موفق 
شوید باید به ایده های زیادی فکر کنید 
و با استفاده از راه های مختلف، ایده های 

جدیدی در ذهن خود ایجاد کنید.
هشت تکنیک زیر در یافتن یک اید ه ی 

خالقانه  به شما کمک می کنند:
بعدی  گام  بپرسيد  خودتان  1.از 

چيست؟
در  کار  و  کسب  موفق  ایده های  معموال 
و  روندها  به  دارند.  قرار  باال  رتبه های 
تکنولوژی های برتر فکر کرده و ببینید که 
چطور می توانید خودتان را به آن سطح 
به  مربوط  نوآوری های  به  مثال  برسانید. 
تلویزیون های  مثل  خانگی  سیستم های 
بررسی  و  کنید  فکر  اپل  شرکت  جدید 
روش های جدیدی  از چه  آنها  که  کنید 
منزلتان  در  شما  کردن  سرگرم  برای 

استفاده کرده اند؟
کاری  خود،  نگرانی های  رفع  2.برای 

انجام دهيد.
وقتی یکی از دانشجویان به خاطر هزینه ی 
باالی کتاب های درسی قادر به خرید آنها 
نبود، تصمیم گرفت یک سایت ایجاد کرده 
و در آنجا کتاب های درسی را با تخفیف 

60 درصد اجاره دهد.

فقط باید دغدغه ها و نگرانی های خود را 
شناسایی کرده و ببینید چه چیزهایی در 
زندگی باعث سرخوردگی و ناراحتی شما 
شده اند، و سپس برای رفع آنها یک ایده  
طرح کرده و کسب و کار خود را بر اساس 

آن ایده راه اندازی نمایید.

3.شکاف ها را پيدا کرده و سعی کنيد 
آنها را پر کنيد.

خود  کار  و  کسب  ایده ی  با  نیست  قرار 
اختراع  دوباره  دارد  وجود  که  را  چیزی 
کنید. در این صورت دوباره کاری می شود. 
و  کرده  نگاه  خود  اطراف  عوض  در 
ببینید که در یک صنعت چه کمبودها 
و شکاف هایی وجود دارد و سپس سعی 
و  کرده  برطرف  را  کمبودها  این  کنید 

شکاف ها را پر کنید.
4.مهارت های خود را در یک حوزه ی 

کامال جدید به کار ببرید.
مهارت های خود را در نظر گرفته و ببینید 
توانایی های  این  از  می توانید  چطور  که 
خود در یک عرصه ی جدید به طور مفید 

استفاده کنید.
از  که  کنيد  انتخاب  را  5.دسته ای 
استفاده  آن  در  اخير  نوآوری های 

نشده است.

کنید،  طرح  ایده ای  می خواهید  وقتی 
فاقد  که  نمایید  شناسایی  را  بازارهایی 
می باشند.  اخیر  نوآوری های  از  بسیاری 
مثال شرکت ها نیاز دارند اطالعات بیشتری 
را در مورد یک دارو اعالم کنند. به همین 
از یک برچسب اضافی  منظور می توانید 

برای درج جزئیات استفاده کنید.
محصوالت  از  ارزان تری  6.نسخه ی 

موجود را توليد کنيد.
برخی شرکت ها معموال در آغاز کار خود 
به  کمتر  قیمت   با  را  موجود  محصوالت 

مشتریان عرضه می کنند.
7.با خریداران صحبت کنيد.

برای اینکه ایده ی شما نیاز مردم را برطرف 
کند،  بهترین راه این است که با خریداران 
تجارت  به  اگر  مثال  کنید.  صحبت 
نظرسنجی  یک  دارید  عالقه  الکترونیک 
آنالین به مشتریان بالقوه ارسال کرده و از 

عالیق و نیازهای آنها مطلع گردید.
8.چند محصول را با هم ترکيب کنيد.

تولید  و  محصول  چند  ترکیب  با  گاهی 
یک محصول جدید ممکن است ایده های 
باشد  یادتان  برسد.  ذهنتان  به  جدیدی 
ایده ها  این  از  بعضی  است  ممکن  که 
وحشتناك باشند، ولی گاهی هم از میان 

آنها یک ایده ی عالی بیرون می آید.

ایده  كسب و كار خود را چگونه بیابیم؟
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مهم تریـن چیـزي کـه هنگام شـروع یک 
کسـب و کار اسـتارتاپ یا سـرمایه گذاري 
جدیـد بایـد بـه یـاد داشـته باشـید ایـن 
اسـت کـه عاشـق ایده هـاي اولیـه ي خود 
نشـوید. چیـزي کـه در آغـاز کار واقعـا 
مي خواهیـد انجـام دهیـد ایـن اسـت که 
بـه سـرعت گزینه هـاي مختلف را کشـف 
و بررسـي کنید. وقت خـود را هدر ندهید 
و خودتـان را بـه خاطـر راه حـل درسـت 
اذیـت نکنیـد و انتظـار نداشـته باشـید 
کـه در همـان ابتـداي کار بـه همـه چیـز 
برسید. براي بررسـي نمونه هاي جایگزین 
مختلـف مـدل کسـب و کار بـراي ایده ي 
خـود، از بـوم مدل کسـب و کار اسـتفاده 
کنیـد. ولـي نمونه سـازي واقعا چیسـت؟

و  سـریع  سـاخت  روش  نمونه سـازي، 
مي باشـد  موردمطالعـه  مدل هـاي  ارزان 
امکان سـنجي،  مـورد  در  اطالعاتـي  تـا 
راه حل هـاي  قابلیـت دوام  و  مطلوبیـت، 

بـه دسـت آوریـم. جایگزیـن 

نمونه سـازي، یـک روش رایـج در زمینه ي 
طراحـي مصنوعـات فیزیکـي اسـت، ولي 
هـم  خـود  کار  و  کسـب  ایـده ي  بـراي 
مي توانیـد از ایـن روش اسـتفاده کنیـد. 
متعـدد،  بوم هـاي  سـریع  طراحـي  بـا 
مدل هـاي موردمطالعه را مي توانید سـریع 
درسـت کنیـد. بـراي هـر نمونـه ي اولیه، 
روي یـک موضوع مختلـف تمرکز نمایید. 
مدل هاي کسـب و کاري را بررسـي کنید 
کـه مقیاس پذیـر هسـتند، از کانال هـاي 
داراي  و  مي کننـد  اسـتفاده  مختلـف 
درآمدهـاي دوره اي، مشـتریان وفـادار، و 

الگوهـاي اسـتراتژیک مي ّباشـند.
بـراي اینکه بتوانید از مزایاي نمونه سـازي 
نهایت اسـتفاده را ببرید، سعي کنید هیچ 
وقـت انـرژي و وقت خـود را در یک جهت 
خـرج نکنید، بلکـه بـا اسـتفاده از اصولي 
کـه در اینجـا مطـرح مي کنیـم بـا همان 
مقـدار انرژي و زمـان، جهت هاي مختلفي 
را مـورد بررسـي قـرار دهید. با اسـتفاده از 

تکنیک هـاي نمونه سـازي زیـر، هـر چـه 
قـدر بتوانیـد سـریع تر جهت هـاي کامـال 
متفـاوت را بـراي یـک ایـده مـورد کاوش 
قـرار دهیـد، چیزهـاي بیشـتري خواهید 
آموخـت و مدل هـاي کسـب و کار بهتري 

را کشـف خواهیـد کرد.
10 اصل نمونه سازي:

و  بصـري  صـورت  بـه  را  نمونه هـا   .  1
بسـازید. کـردن  محسـوس 

و  گفتگـو  موجـب  نمونه هـا  نـوع  ایـن 
مي شـوند. یادگیـري 

2 . از ذهن هاي مبتدي استقبال کنید.
داد  انجـام  نمي تـوان  کـه  را  آنچـه 
کـه  ندهیـد  اجـازه  کنیـد.  نمونه سـازي 
دانش موجود، مانع کشـف و بررسـي شما 

گـردد.
3 . عاشق ایده هاي اولیه ي خود نشوید.

اگـر خیلـي سـریع بـه ایده هـاي اولیـه ي 
نمي توانیـد  دیگـر  ببندیـد،  دل  خـود 
گزینه هـاي دیگـري را ایجاد کـرده و مورد 

به ایده های اولیه ی خود دل نبندید
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بررسـي قـرار دهیـد.
4 . تـا زمـان تثبیـت فراینـد، آرامش خود 

را حفـظ کنید.
در اوایل فرایند، مسـیر درسـت نامشخص 
اسـت و ممکـن اسـت تغییر کنـد. در این 
صـورت سـعي کنیـد عصبـي نشـوید و 
آرامـش خـود را حفـظ کنیـد و بـه زودي 

فراینـد را تثبیـت نمایید.
5 . بـا تکـرار، اصالح، و دقـت پایین، کار را 

کنید. آغاز 
نمونه هاي اولیه ِ اصالح شـده را به سـختي 
مي تـوان دور انداخـت. سـعي کنیـد ابتدا 
دانـش خـود در مـورد کارهـاي موثـر و 
غیرموثـر را افزایـش دهید و سـپس اقدام 

بـه اصـالح نمونه هـاي اولیـه نمایید.
6 . کار خـود را در همـان اوایـل به نمایش 

بگذارید و از انتقاد اسـتقبال کنید.
در اوایـل کار و معمـوال قبـل از اصـالح، 
از  اصـال  باشـید.  بازخـورد  دنبـال  بـه 
بازخوردهاي منفي ناراحت نشـده و آنها را 
بـه دل نگیرید. این انتقادهـا و بازخوردها، 
خیلـي ارزشـمند هسـتند و باعـث بهبود 

نمونـه ي شـما مي شـوند.
7 . بـا شکسـت هاي زودهنـگام، مکـرر، و 
ارزان، بـه یادگیـري خـود سـرعت دهید.

تـرس از شکسـت، باعـث مي شـود مـردم 
بـا  بردارنـد.  بررسـي  و  کاوش  از  دسـت 
اسـتفاده از فرهنـگ نمونه سـازي سـریع 
و ناهمـوار، کـه باعـث مي شـود شکسـت 
بـراي مـا ارزان تمـام شـود و بـه یادگیري 
سـریع تر منجـر مي گـردد، بـر ایـن ترس 

غلبـه کنید.
اسـتفاده  خالقیـت  تکنیک هـاي  از   .  8

کنیـد.
از  راهگشـا،  نمونه هـاي  کشـف  بـراي 
کنیـد.  اسـتفاده  تکنیک هـاي خالقیـت 
جـرات بـه خـرج دهیـد و شـیوه ي رایـج 
انجـام کارهـا در صنعت یا شـرکت خود را 
کنـار بگذارید و شـیوه هاي خالقانـه ابداع 

. کنید
9 . مدل هاي افراطي ایجاد کنید.

اولیـه ي  نمونه هـاي  افراطـي،  مدل هـاي 
غیرعـادي و تکان دهنـده اي هسـتند کـه 
سـاختن آنهـا از شـما بعیـد اسـت. ولي از 

چنیـن نمونه هایـي مي توانید صرفـا براي 
ایجـاد بحـث و یادگیـري اسـتفاده کنید.

10 . یادگیري هـا، بینش ها و پیشـرفت ها 
را پیگیري کنید.

بینش هـا،  یادگیري هـا،  تمـام  همچنـان 
خـود  جایگزیـن  اولیـه ي  نمونه هـاي  و 
را دنبـال کنیـد. ممکـن اسـت بعدهـا در 
فراینـد، از بینش هـا و ایده هاي قبلي خود 

نمایید. اسـتفاده 
راهنمایي هاي بیشتر:

حداکثـر 5 تـا 15 دقیقـه بـراي طراحـي 
نمونه هـاي اولیـه ي خـود وقـت بگذاریـد.

قابل مشـاهده  تایمـر  یـک  از  همیشـه 
اسـتفاده کنیـد و به یک چارچـوب زماني 

باشـید. پایبنـد  پیش تعریف شـده  از 
جهـت  کـدام  از  اینکـه  مـورد  در  زیـاد 
احتمالي براي نمونه سـازي اسـتفاده شود 
بحـث نکنیـد. چند مـورد از ایـن جهت ها 
را نمونه سـازي کـرده و سـپس آنهـا را بـا 

هـم مقایسـه نمایید.
کـه  باشـید  داشـته  یـاد  بـه  همـواره 
نمونه سـازي، یک ابزار اکتشـافي مي باشد. 
وقـت خود را صرف جزئیـات یک نمونه ي 
اولیـه که به احتمـال زیاد دچـار تغییرات 

اساسـي خواهـد شـد نکنید.
 قبـل از تسـت و سـاخت محصـوالت و 
خدمـات واقعـي، نمونه سـازي مدل هـاي 
کسـب و کار را تمریـن کنیـد. در ایـن 
احتمـاالت  توانسـت  خواهیـد  صـورت 
جایگزیـن مـدل کسـب و کار را کاوش 
کشـف  را  فرصت هـا  بهتریـن  و  کـرده 
نماییـد. همـه ي مـا تجربـه کرده ایـم کـه 
بـراي یـک پـروژه پـول و زمـان صـرف 
کردیـم، ولي پس از مدتي متوجه شـدیم 
کـه روش بهتري هم وجود داشـته اسـت. 
براي اینکه ریسـک اسـتفاده از گزینه هاي 
سـطح پایین تـر را بـه حداقل برسـانید، از 

نمونه سـازي اسـتفاده کنیـد.
تـا جایـي کـه امـکان دارد بـه سـرعت 
نمونه هـاي اولیـه ي ارزش پیشـنهادي و 
مـدل کسـب و کار خـود را با مشـتریان و 
سـهامداران تست کنید تا بتوانید در مورد 
نمونه هـاي اولیـه ي بعـدي اطالع رسـاني 
نماییـد. نمونه سـازي و تسـت، یـک عمل 
مـداوم اسـت و تـا زمانـي کـه در بـازار به 
موفقیـت دسـت پیـدا کنیـد بایـد آن را 
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به مجموعه کارهایی که در فضای اینترنت 
انجام میشود کسب و کار اینترنتی می گویند.

برای خرید  به طور مثال:شما در گذشته 
ساعت به فروشگاه ساعت فروشی می رفتید 
و ساعت می خریدید اما در حال حاضرشما 
ساعت را می توانید از اینترنت هم تهیه کنید 
،بیشتر از75درصد از کسب و کارها می توانند 
تبدیل به کسب وکار اینترنتی شوند.اگر شما 
کسب وکار دارید اما کسب و کار اینترنتی 
ندارید و از اینترنت پول در نمی آورید سخت 
در اشتباهید و از رقیبان خود عقب ماند اید.

چگونه کسب و کار اینترنتی خود را راه 
اندازی کنيم؟

افراد توانایی  با وجود شرایط بد اقتصادی 
ریسک کردن را از دست داده اند و بعضی 
از افراد با کمبود آگاهی دست به کسب و 
کار اینترنتی زدند و زیان مالی دیدند . بیشتر 
افراد دوست دارند رئیس خودشان باشند تا 
اینکه مجبور باشند از شخص دیگری اطاعت 
کنند از این رو افراد رو آوردند به کسب و کار 
اینترنتی و از طرفی نمی دانند چگونه شروع 

کنند برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی در 
بازار محصوالت را به بخش های کوچک تری 
تقسیم کنید تا هزینه کمتری برای شما 
داشته باشد هم درآن محصول وقتی به طور 
تخصصی کار کنید قابل اعتماد تر به نظر می 

رسید و درآمدتان افزایش می یابد.
شروع یک کسب و کار خوب

با مثالی می توان این موضوع را به خوبی 
توضیح داد مثال شما فرض کنید یک کسب 
و کار خوب را در منزل راه اندازی کنید و با 
اینترنت تمامی کارهای خود را بتوانید انجام 
دهید آن وقت هست که شما متوجه خواهید 
شد یک کسب و کار اینترنتی در منزل چقدر 

می تواند به شما کمک کند.
زیرا از بسیاری جهات به نفع شما خواهد بود 
یکی از آن مسائل این است که شما از منزل 
بیرون نمی روید و تمامی کارها را در منزل 
خودتان انجام می دهید که این خود باعث 
خواهد شد از بسیاری از هزینه های اضافی 
جلوگیری شود و از شلوغی بیرون از منزل در 
امان باشید اما باید ببینید که چه کاری را از 

کجا باید شروع کنید که عالوه بر سود آن به 
شما ضرری نرساند شما با خواندن این مقاله 
و دنبال کردن آن به بسیاری از سواالتتان 
پاسخ خواهید داد و میتوانید راه را برای شروع 

این کسب و کار پیدا کنید.
انواع روش های کسب درآمد اینترنتی

مختلف  راه های  اینترنت  از  درآمد  کسب 
زیادی وجود دارد که در اینجا به چند مورد 
اشاره می کنم. اگر در زمینه خاصی تخصص 
دارید می توانید محصوالت آموزشی ای را 
ایجاد کنید و آن ها را در اینترنت به فروش 
بگذارید اگر در ارائه نوعی خدمات تخصص 
دارید می توانید خدماتتان را در اینترنت 
اینترنت  طریق  از  واقع  .در  کنید  معرفی 
کنید  می  جذب  خودتان  برای  مشتری 
می توانید کاالهای فیزیکی را برای فروش 
کارهای  مثل  فیزیکی  کاالهای  بگذارید 

دستی خودتان، کتاب ، لوازم ورزشی و...
کسب و کار اینترنتی چه مزایایی دارد؟

شما رئیس خود هستید. در خواب هم پول 
درمی آورید. از خانه خود خارج نمی شوید. 

كسب و كار اینترنتی چیست؟
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زمان در اختیار شما است.
اطالعاتتان  برید.  می  لذت  کردن  کار  از 
افزایش می یابد. محیط کارتان را خودتان 
انتخاب می کنید. می توانید همزمان دارای 
بدست  بیشتری  باشید. پول  شغل  چند 
می آورید. هزینه های اضافی مثل هزینه رفت 

و آمد به محل کار حذف می شود.
 موفقيت در کسب و کار اینترنتی

در بحث کسب و کار اینترنتی با نمونه های 
موفق زیادی مواجه میشویم. مهم نیست 
شما چند سال سن و یا چه مقدار سرمایه 
دارید یا اصال در کدام منطقه زندگی می کنید 
. اگر ایده و خدماتی دارید که برای مخاطبان 
جذاب است شما مهمترین فاکتور موفقیت 
در کسب و کار اینترنتی را دارید.  در قدم اول 
شما نیاز به یک نقشه راهنما دارید. این نقشه 
راهنما در واقع همان طرح تجاری شما است. 
این طرح تجاری به طور کلی باید مواردی 
مانند: چشم انداز، ماموریت، هدف، راهبرد و 

برنامه را شامل شود.
گروه های عمده کسب و کار اینترنتی

کسب و کارهای اینترنتی به اشکال مختلفی 
انجام میشود. در ابتدا شما باید مشخص کنید 
که ایده و خدمات شما در چه گروهی جای 
میگیرد. برای مثال آیا شما قصد فعالیت در 
شبکه های واسطه گری را دارید یا قصد 
دارید در زمینه تبلیغات اینترنتی به فعالیت 
بپردازید. یا ممکن است شما قصد خرید و 

فروش کاالهایی را در اینترنت داشته باشید 
یا خدمات تخصصی را به دیگران ارائه دهید 
و ... چندین حوزه مختلف در کسب و کار 
اینترنتی وجود دارد. شما باید ببینید که در 

کدام یک از این گروه ها جای میگیرید.
سئو

برای بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی 
بهینه سازی رتبه وب سایت برای موتورهای 
جستجو یک عامل کلیدی در راه رسیدن 
به هدف تلقی میشود. فرقی نمی کند شما 
چه خدمات یا محصوالتی را در اینترنت ارائه 
کنید در هر صورت برای موفقیت باید دیده 
شوید. و بهینه سازی سئو باعث میشود که 
مخاطبان شما را ببینند.با این کار شما باعث 
می شوید تا مطالب شما به تعدادی که می 
خواهید بازدید داشته باشد و این امر باعث 
پیشرفت شما در کار و یا اگر محصولی ارائه 

می دهید باعث فروش بیشتر خواهد شد.
برند سازی

 برای بیشتر دیده شدن در اینترنت شما 
باید برندسازی کنید. یعنی کاری کنید که 
اینترنت  برند کسب و کار شما در  ارزش 
افزایش  پیدا کند. هر روزه شاهد  افزایش 
برندهای اینترنتی هستیم. همچنین بسیاری 
از شرکت ها و برند های معروف نیز عالوه بر 
روش های بازاریابی سنتی به طور گسترده از 
بازاریابی آنالین نیز استفاده می کنند. برای 
موفقیت شما باید نکات تاثیرگذار در زمینه 

برندسازی اینترنتی را به خوبی بیاموزید.
بازاریابی اینترنتی

یکی از موارد ضروری برای موفقیت کسب 
و کارهای اینترنتی بازاریابی آنالین است. 
آنالین  بازاریابی  برای  روش های متنوعی 
وجود دارد که با توجه به نوع کسب و کارتان 
و بودجه ای که برای منظور در نظر گرفته 
اید، می توانید مواردی را انتخاب کنید. برای 
بازاریابی  مرسوم  روشهای  از  یکی  مثال 
ایمیلی است که بسیاری از کسب و کارهای 
اینترنتی از این روش سود می برند.البته شما 
باید تاکتیک های مناسب برای هر روش از 
بازاریابی آنالین را به خوبی بیاموزید تا بتوانید 

بازاریابی آنالین موفقی را تجربه کنید.
کار  و  کسب  به  نسبت  شما  دیدگاه 

اینترنتی
موفقیت و عدم موفقیت شما در یک کسب 
و کار جدید اینترنتی بستگی به دیدگاه شما 
دارد. ایده های جدید خود را پرورش دهید 
حتی اگر در حال حاضر سرمایه کافی برای 
آن را دردسترس ندارید. هیچ چیز در دنیای 
اینترنت نمیتواند شما را محدود کند پس 

تسلیم شرایط محیطی نشوید.
سعی کنید دوستانی پدا کنید که می توانند 
در این زمینه به شما کمک زیادی کند. 
این  افراد موفق در  با  ارتباط موثر  داشتن 
زمینه میتواند تاثیر بسیار مثبتی بر روی شما 
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پذیرش 
هسته های فناور

ارائه فضای عمومی 
برای هسته های 

ایجاد شده

ارائه خدمات 
پشتیبانی از 

هسته های فناور

حمایت از 
پایان نامه های 

نوآورانه دانشجویی

مرکز نوآوری

خدمات قابل ارائه به دانشجویان در
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