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ازجملـه عواملی که ایجاد مراکز نـوآوری را
بـه یک نیـاز تبدیل کرده اسـت ،بـه وجود
آمـدن تغییـرات سـریع در فناوریهـای
روز دنیـا و مسـائل اجتماعـی جامعـه
امـروز اسـت .مراکـز نـوآوری بـا همـان
ایـده جـذب خالقیتهـا و نوآوریهـای
افـراد ایجادشـدهاند و بـه دنبـال عرضـه
یـک محصـول (محصولـی کـه بـر مبنای
دانـش و پژوهـش سـاخته شـده باشـد)
بـه بـازار هسـتند .آنهـا بـا تأمیـن بودجه
فعالیـت خود از شـرکتهایی که بـه آنها
وابسـتهاند و یا شـرکتهایی کـه طرحها را
بـه آنها میفروشـند به حیات خـود ادامه
میدهند ،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 محیطهـای آکادمیـک و صنعتی
شـکل داده اسـت ،چراکه ایدههای گذشته
بشر دیگر کارایی الزم در بعضی از زمینهها
را نداشـتهاند .بهعنـوان یـک مثـال ،مراکز
آمـوزش عالـی از ایـن ابزار برای گسـترش
تواناییهـای خود اسـتفاده کردهانـد .آنها
اسـتراتژیهای مختلفی را برای پیشـرفت
در روشهـای نوینی آموزشـی و پیشـرفت
در صنعـت آمـوزش برای برخـورد با تعداد
بیشـتری دانشآمـوز را بـه کار بردهانـد.
همـان طور کـه فنـاوری و جامعـه تکامل
مییابـد ،الزم اسـت کـه سـازمانها نیـز
مدلهـای کسـب و کار خـود را تکامـل

دهند .از سـال  2000میلادی 52 ،درصد
از شـرکتها یـا بـا یکدیگـر ادغام شـدهاند،
یـا توسـط شـرکتهای دیگـر خریـداری
شـدهاند یـا ورشکسـته شـدهاند .تهدیـد
جدیـدی بهعنـوان اسـتارت آپ  ،خاتمـه
بخـش قسـمت عظیمـی از سـهم بـازار
کمپانیهـای قدیمـی بـوده اسـت و ایـن
روند رو به رشـد اسـت .مجله وال اسـتریت
بیـان میکنـد کـه ارزش حـدودا ً 100
اسـتارت آپ در آمریـکا بیـش از 1میلیارد
دالر اسـت ،ایـن اسـتارت آپ ها بـاارزش و
گـران قیمت ،خیلی از اوقـات بازار جدیدی
را ایجـاد نمیکنند ،بلکه بـه کمک فناوری
جدیـد خـود بهسـرعت شـروع بـه گرفتن
سـهم بازارهـای قدیمـی و مشـتریان را
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قانـع بـه تجربههای جدیـد میکنند.بـازار
محصـوالت و خدمـات شـدیدا ً بـه سـمت
دیجیتالی شـدن حرکت میکند و موبایل
کانـال مورد عالقه مشـتریان شـده اسـت.
این مشـتریان و کارکنان دیجیتالی قوانین
بـازی را هـر روز دارنـد تغییـر میدهنـد و
عقایـد ،انتظـارات و ارزشهایشـان دیگر با
فناوریها فرآیندهای شـرکتهای قدیمی
سـازگار و منطبـق نیسـت .در  10سـال
گذشته مشـاهده شـده که هزاران شرکت
ماننـد  Nokiaو  Blackberryو Kodak
یـا از بیـن رفتهانـد ،یا شـدیدا ً سـهم خود
را از بازار از دسـت دادهاند ،حال یک سـؤال
مطـرح اسـت :چگونـه کمپانیهـا بایـد از
نابود شـدن خود جلوگیری کننـد؟ جواب
ایـن سـؤال در یـک کلمه اسـت :نـوآوری.
در فضـای فوقالعاده رقابتی اقتصـاد امروز،
نـوآوری بسـیار حائـز اهمیت شـده اسـت.
بررسـیهای اخیـر شـرکتهای بـزرگ
نشـان میدهـد کـه  65درصـد از مدیـران
ارشـد بـا فشـار حاصـل از فضـای رقابتـی
حاصل از نوآوری مواجه هسـتند .در سـال
 2014تقریبـاً  1/6تریلیون دالر در مجموع
صـرف بخش توسـعه و تحقیق سـازمانها
شـده اسـت .علی رغم این سـرمایهگذاری
گسـترده  85درصـد از محصـوالت ناشـی
از ایـن نوآوریهـا بـا شکسـت روبـهرو
شـده اسـت .ضعفهـای فـراوان سیسـتم
نـوآوری قدیمی باعث شـد که تعـدادی از
سـازمانهای بلندهمـت در پـی روشهای
جدیدی در نوآوری باشـند و این سازمانها
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 میکنند.
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 گروههای نوآوراست که
با همکاری مراکز تحقیقاتی و دستگاههای
متقاضـی  ،محصوالت و خدمـات جدید را

در چارچـوب برنامـه ریـزی مشـخص ارائه
میدهنـد و به عنـوان واحد مجـری برنامه
هـای نوآورانـه در هـر دانشـگاه  ،تحت نظر
رئیس دانشـگاه فعالیـت می کنند.
اهداف مراکز نوآوری
.1ترویـج و توسـعه فرهنـگ نـوآوری و
کارآفرینـی.
.2نقـش آفرینـی درتحقـق کارآفرینـی
مبتنـی برنـوآوری.
.3شناسـایی و توانمندسـازی متخصصین،
دانشـجویان و اسـاتید خلاق ،نـوآور و
کارآفریـن و فراهـم کـردن زمینـه تجاری
سـازی دسـتاوردهای ارزشـمند علمی آنها
بـرای ورود بـه فعالیتهـای کارآفرینانـه.
.4ارتقـای نقـش نـوآوران و کارآفرینـان
درتوسـعه و اعتلای کشـور از طریق خلق
دانـش ،فناوری و کسـب و کار دانش بنیان
.5تسـریع درتبدیـل ایده ها بـه محصول و
تجاری سـازی.
.6تحقیق در زمینه نوآوری ،کسـب و کار و
توسـعه کسـب و کار در سطوح منطقه ای،
کشـوری و بین المللی.
.7ارائـه خدمـات مشـاوره ای بـه سـازمان
هـای محلـی ،منطقـه ای و ملـی در حوزه
هـای مرتبط.
.8ایجـاد زمینـه جـذب درآمدهـای
اختصاصـی داخلـی و خارجی بـرای مرکز
و دانشـگاه.
.9همـکاری با واحدهای تحقیق ،توسـعه و
نوآوری صنایع.
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
هـای بیرونی.

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
نـوآوری وکارآفرینـی و رویدادهـای
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.
کمـک بـه ارائـه دروس نـوآوری و
کارآفرینـی ،راهنمایـی و مشـاوره پایـان
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
اقتصـاد دانـش بنیـان ،محدودیـت هـا،
چالشها و راه حلهایی جهت بهبود کسب و
کار ،کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاری،
نـوآوری و کارآفرینـی ،زنان و کسـب وکار،
کارآفرینـی اجتماعـی و بازاریابـی محتوا.
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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
تشـکیل دهند.
فراهـم آوری ارتبـاط بیـن تیـم هـای
کارآقرینـی دانشـگاهی و بنگاههـای فناور
دانـش بنیان
گردش كار پذيرش هسته فناور در
مركز نوآوری
فراخـوان عمومـي یـا دورهای و ارائـه
اطالعات به متقاضيان توسـط كارشناسان
مركز نـوآوری.
دريافـت کاربـرگ اولیه پذیرش  ،تكميل
و ارسـال طـرح توسـط متقاضـي (ايـده
هسـته فنـاور مي بايسـت نـو و ابتـكاري،
امكانپذيـري ،مبتنـي بـر توليـد دانـش و

فنـاوري جديد ،قابليت بكارگيري نيروهاي
متخصـص و فـار غ التحصيـل دانشـگاهها
(حداقـل  2نفـر بـا مـدرك كارشناسـي و
باالتـر) ،توجيـه قانونـي و مقرراتـي ،امكان
گرفتن مجوزهاي ضروري و الزم را داشـته
باشـد.ايده هسـته فناور ترجيحاً باید داراي
ويژگيهـاي اقتصـادي شـامل :مقـرون بـه
صرفـه و سـود آور ،مبتنـي بر نيـاز داخلي
كشـور ،منجـر بـه اشـتغالزايي و توليـد
كسـب و كار گردد و قابليت فـروش دانش
و فنـاوري را داشـته باشـد)
بررسـی کارشناسـی طـرح  ،توسـط
مسـئول پذیـرش.
بررسـي ايده ،برنامـه كاري و امتيازبندي
توسـط مدير مركـز نـوآوری و حداقل يك
داور بـا زمينه تخصصي مناسـب.
برگـزاري جلسـه مصاحبـه و ارائـه ايـده
توسـط خود متقاضـي در مرکز نـوآوری با
حضـور مدیـر مرکـز نـوآوری و متخصص
مربوطه.
جمـع بنـدي نتايـج مصاحبـه ،كنتـرل
مـدارك ،سـوابق ومسـتندات توسـط
کارشـناس جـذب و پذيـرش
بررسـی صالحیـت هسـته فنـاور جهت
اسـتقرار در شـورای مرکز نـوآوری
اعلام پذيـرش نهايـي بـه متقاضـي و
معرفـي هسـته هـای فنـاور توسـط مركز

نـوآوری
اعلام شـرايط ويـژه اسـتقرار در مركـز
نـوآوری ،توسـط مدیـر مرکـز نـوآوری
ابلاغ فرجـه زمانـی جهـت تکمیـل و
تطبیـق تصویـر برابـر بـا اصـل مـدارک
(واحدهـای فنـاوری فاقد هویـت حقوقی ،
در صـورت پذیـرش در مهلـت زمانی ملزم
بـه ثبـت حقوقـی موسسـه یـا شـرکت
میباشـد).
تبـادل قرارداد و صدور مجوز اسـتقرار در
مركـز نـوآوری از طرف مدیر مرکـز نوآوری
و اسـتقرار متقاضي در مركز نوآوری
تعهداتهستههایفناور
حضـور پويای اعضـای فعال در مجموعه
و تلاش در جهـت تثبيت ايده و شـناخت
بازار
رعايت مقررات مركز نوآوری
معرفـي نماينـده تـام االختيـار از طرف
هسـته فناور به مركز نـوآوری جهت انجام
كليه امـور اداري
ارتبـاط با نهادهـا و سـازمانهای دولتی و
خصوصـی منحصرا ً از طريق مرکـز نوآوری
شـرکت فعـال در دورههـا و کارگاههـای
آموزشـی و مشـاورهای
تمرکز فعاليتها بر روی ايده محوری
ارائه ليسـت تيـم كاري ،نـوع تخصص و
تجربـه و ميزان سـهام هركـدام از اعضا

صـورت خواهـد گرفت.
خاتمه فعاليت واحدها و هستههاي
فناور در مركز نوآوری
خاتمـه فعاليت واحدها و هسـتههاي فناور
بـا درخواسـت و یا پيشـنهاد مديـر مركز و
تصويـب شـوراي مركـز نـوآوری در مـوارد
ذيـل انجام خواهد شـد:
دستيابي به معيارهاي توسعه يافتگي
عدول از ضوابط مركز نوآوری
نقص در مدارك و شرایط اوليه
عدم موفقيت ناشـي از قصور در پيشبرد
ايـده محـوري بـه تشـخيص مديـر مركز
نـوآوری و تصویـب شـورای مرکز نـوآوری
عدم دسـتيابي بـه اهداف كمي و كيفي
مندرج در تعهدات واحد و هسـته فناور در
قبال مركـز نوآوری
درخواسـت واحـد و هسـته فنـاور مبني
بـر عدم تمايـل به ادامـه اسـتقرار در مركز
نوآوری
پـايان زمان تعيين شده
تفاوت مرکز نوآوری با شتابدهنده و
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شـتابدهندهها از یـک تیم
اسـتارتآپ که ایدهای مورد
تأییـد آنهـا دارد حمایـت
میکننـد ،درواقـع ایدههای
اسـتارتآپهای مختلـف را
گلچین میکننـد و بهترین
آنها کـه در کمتریـن زمان
به بیشـترین سـود برسد را
انتخـاب میکنند.

دی ماه 1398

ارائـه برنامـه كاري و زمـان بندي حضور
اعضای هسـته فناور
حضـور فعـال اعضـاي هسـته فنـاور در
طـول دوره در مجموعـه و تالش در جهت
تثبيـت ايـده و شـناخت بازار
ارائـه گـزارش كتبي مرحلـه ای به مرکز
نوآوری
ارائـه گـزارش پیشـرفت نهایی هسـته با
تشـخيص مديـر مركـز نـوآوری در سـالن
جلسا ت
بهرهگيـري از مشـاورهعلمي در زمينـه
تخصصـي اعالم شـده و بكارگيـري نيروي
متخصـص و با مهارت كافـي در انجام امور
تحقيقاتـي و پروژههـاي فناوري
همـكاري بـا مديـر مركـز نـوآوری در
ارزيابـي رشـد علمي و مديريتي بر اسـاس
برنامـه ارائـه شـده توسـط هسـته فناور
پرداخـت هزينـه هاي خدمـات دريافتي
بر اسـاس تعرفه هـا در موعد مقرر به مركز
نوآوری
خدمات قابل ارائه توسط مركز نوآوری
مركـز نـوآوری ميتوانـد از واحدهـا و
هسـتههاي فنـاور از طریـق خدمـات
پشـتيباني عمومي ،اطالعرساني ،آموزشي،
مشـاورهاي و خدمـات فنـي و تخصصـي
پشـتيباني نمايـد (.ارائـه هركـدام از انـواع
خدمـات مشـروط بـه وجـود امكانـات
در مركـز نـوآوری و تقاضـاي واحـد يـا
هسـتههاي فناور با اسـتفاده از اعتبـارات و
موافقـت مدیـر مرکـز ميباشـد).
خدماتپشتيبانيعمومي
واحدهـا و هسـته هاي فناور در شـروع كار
خـود نيـاز بـه يكسـري امكانـات از قبيـل
فضـاي كار ،تجهيـزات و خدمـات اداري،
تايـپ ،تكثيـر ،تلفن ،فاكـس دارنـد .مركز
نـوآوری امكانـات فوق را در قالب سيسـتم
خدمات پشـتيباني عمومي براساس تعرفه
مرکـز نـوآوری در اختيار پذيرفته شـدگان
قـرار مـي دهد.
خدمات آموزشي
مركـز نـوآوری دورههـای مشـاورهاي و
تخصصی موردنياز را برای باال بردن سـطح
کمـی و کیفی کاهش ریسـک بـه واحدها
و هسـتههاي فناور مسـتقر ارائه خواهدداد.
اين خدمات آموزشـی و مشاورهای براساس
نیاز و درخواسـت واحدها و هسـتهها انجام
خواهد شـد.

خدمات اطالع رساني
مركـز نـوآوری در راسـتاي حمايـت و
پشـتيباني از واحدها و هسـتههاي فناور و
ارائـه خدمات به آنها خدمات شـبكه LAN
و اينترنـت بـر اسـاس تعرفه مشـخص در
اختیـار آنان قـرار خواهـد داد.
خدمات فني و تخصصي
خدمـات فنـي و تخصصـي بـا اسـتفاده از
آزمايشـگاه ها و كارگاه هاي مركـز نوآوری
و يـا بـا اسـتفاده از امكانات مرکـز آموزش
علمـی کاربـردی جهاد دانشـگاهی اراک و
يا سـاير دانشـگاه هـا و مؤسسـات موجود

استارت آپ
شـتابدهندهها از یـک تیـم اسـتارتآپ
کـه ایـدهای مورد تأیید آنهـا دارد حمایت
میکنند ،درواقع ایدههای اسـتارتآپهای
مختلـف را گلچیـن میکننـد و بهتریـن
آنهـا کـه در کمتریـن زمان به بیشـترین
سـود برسـد را انتخـاب میکننـد .آنهـا
شـرکتی با گروه اسـتارتآپ تأسیس و در
مقابـل سـرمایهگذاری اولیـه و آموزشها و
خدماتـی که بـه صاحبـان ایـده میدهند
سـهمی از شـرکت را در اختیـار میگیرند،
البتـه میتوانـد تأسـیس شـرکت هـم در
کار نباشـد و در قبـال حمایتهـای مالـی
و معنـوی از طرحهـا ،سـهمی از آینـده
تولیـدی محصـول را در اختیـار بگیرند.
معمـوالً شـتابدهندهها فعالیتهایـی
بـا سـرعت بـاال انجـام میدهنـد و بعـد
آن را بـه حالـت شـرکتی مسـتقل رهـا
میسـازند (پـس از پذیرش نهایـی طرح و
سـرمایهگذاری بیشتر شـتابدهنده) البته
بـا سـهام محفـوظ شـتابدهنده ،ولـی در
مراکـز نـوآوری ایـن گونه عمـل نمیکنند
و در هسـتههای پژوهشـی خـود در
زمینههـای مختلـف به مطالعـه طرحهای
مختلـف میپردازند و بحث تجاریسـازی
را بـا یـک شـریک یـا همـکار صنعتـی یا
دولتـی انجـام میدهنـد .البته ایـن مراکز
از پژوهشـگرانی که ایدههای مناسب دارند
هـم دعـوت بـه همـکاری میکننـد .نکته
ای دیگـر کـه بایسـتی بـه آن توجـه کـرد
ایـن اسـت کـه شـتابدهندهها میتوانند
انتفاعـی یا غیرانتفاعی باشـند ولـی مراکز
نوآوری عموماً وابسـته به دولتها هسـتند.
شـتابدهندهها معمـوالً بـا برگـزاری
مسـابقاتی به جـذب ایـده میپردازند .ولی
مراکـز نـوآوری معمـوالً اینگونه نیسـتند،
افـراد خـود درخواسـت بررسـی ایـده را
میدهنـد و یـا بهعنـوان یـک پژوهشـگر
از آنهـا دعـوت بـه همـکاری میشـود.
شـتابدهندهها معمـوالً کوتاهمـدت
هسـتند ،عموماً حداکثر  6مـاه ،ولی مراکز
نـوآوری اکثـرا ً بـا پروژههای بلندمـدت کار
میکننـد .شـتابدهندهها معمـوالً هـر
ایـدهای کـه در ابتـدا حتی هیـچ ربطی به
علـم ندارنـد را میپذیرنـد ،ولـی در مراکـز
نـوآوری معمـوالً کارها بر مبنـای پژوهش
و تحقیـق انجـام میشـود.
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مراکـز نوآوری را بر اسـاس دو عامل :میزان
سـرمایهگذاری مـورد نیـاز و اهـداف ایـن
مراکـز ،میتـوان در  4گـروه دسـته بندی
کر د
مراکز نوآوری درون سازمانی
ایـن مراکـز تمـام فعالیتهـای مربـوط
بـه نـوآوری از الهـام ایـده تـا آمـاده کردن
پروتوتایپ را در قالبی درون سـازمانی انجام
میدهنـد ،معموالً ایـن مراکز ازنظـر اندازه
و تعـداد کارکنـان بـزرگ هسـتند و حوزه
فعالیـت آنها گسـترده اسـت.
مثـال Walmart Labs :یکـی از
قسـمتهای تیـم Walmart Global
 e-commerceاسـت که وب سـایتهای
ایـن سـازمان را اداره میکنـد ،ایـن مرکـز
نـوآوری تمـام فعالیتهـای تجـارت
الکترونیـک این سـازمان را به عهـده دارد.
مراکز نوآوری دانشگاهی
ایـن مـدل شـرکتها در یـک دانشـگاه
سـرمایهگذاری میکننـد تـا از طریـق
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
میلیـون دالر بـرای ایجـاد ایـن مرکـز
سـرمایهگذاری کـرده اسـت کـه شـامل 2
میلیـون دالر برای سـاخت سـاختمان این
مرکـز و  750هزاردالر سـالیانه بـه مدت 5
سـال بـرای کارهـای تحقیقاتـی مححقان
دانشـگاه اسـتنفورد در جهـت نـوآوری در
عرصـه خـوردو میشـود.
مراکز نوآوری اهرمی
ایـن مراکـز نـوآوری فعالیتـی شـبیه بـه
شـتابدهندهها دارنـد ،شـامل تعـداد
متخصص و مربی هستند و با کمپانیهای
بـزرگ در ارتبـاط هسـتند و از ایـن طریق
بـه جـذب اسـتارت آپ هـا میپردازنـد
و از طرفـی بـرای ایـن اسـتارت آپ هـا
فرصتهـای کاری ایجـاد میکنند تا کاال و
محصوالت خـود را از طریق این کمپانیها
در بـازار تسـت کنند.
مثـال Allianz Digital Labs :شـرکتها،
دانشجویان و نوآورانی را که در مراحل اولیه
کسـبوکار خود هسـتند دعوت میکند تا
ایدههـای خـود را بـرای سـرمایهگذاران

بـه امیـد پیشـرفت و تجـاری شـدن
طرحهایشـان تشـریح کننـد و البتـه ایـن
سـازمانها و سـرمایهگذاران قادر هسـتند
در قبال سـرمایهگذاری در آنها سـهامی از
اسـتارت آپ هـا را به خود اختصاص دهند.
پایگاههای کوچک نوآوری
ایـن مراکـز نـوآوری تیمهـای کوچکـی
هسـتند کـه بـر اسـاس قطبهـای
فناورانـه شـکل میگیرنـد .سـازمانهای
بـزرگ هدفشـان از ایجـاد چنیـن مراکزی
دسترسـی بـه تحـوالت فناورانـه بـدون
سـرمایهگذاریهای بـزرگ میباشـد.
معمـوالً پـس از گذشـت زمـان ایـن
پایگاههای کوچک نـوآوری تبدیل به یکی
از  3فـرم مراکـز نوآری دیگر خواهند شـد.
مث�ال :کی�س ش�رتکت �Renault-Nis
 sanمثالـی از ایـن مراکـز میباشـد .ایـن
شـرکت در سـال  2011میالدی یک دفتر
تحقیقاتـی در دره سـیلیکون ایجـاد کـرد
کـه در حـوزه  ITوسـایل نقلیـه کارهـای
تحقیقاتـی میکـرد .در سـال 2013
میلادی ایـن دفتر گسـترش پیدا کـرد و
بـه حوزههایـی ماننـد رانندگی خـودکار و
اتوماتیـک نفـوذ پیـدا کرد.
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امـروزه برگـزاري رویـداد شـتاب ( شـبکه
توانمنـد سـازي ایـده هـاي برتـر) بـه
عنـوان یکـی از اسـتراتژيهاي 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 میتوانـد
نویدبخش آیندهاي روشـن بـا اهداف مالی
برنامهریزي 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.
در حـال حاضـر برگـزاري هدفمنـد
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 میباشـد.
رویـداد شـتاب در 3روز متوالـی برگـزار
میگـردد .در این برنامه شـرکت کنندگان
پر انگیـزه ( افرادي که ایدههاي آنها مرتبط
با فراخوانهاي مراکز رشـد دانشـگاه جامع
علمـی کاربردي اسـت و متقاضـی ورود به
ایـن مراکز میباشـند ) گردهم مـی آیند تا
بصورت فشرده ایدههایشان 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
ارتقـاي سـطح کیفیـت برگـزاري و
هدفمنـد سـازي رویـداد شـتابها
ایجـاد انگیـزه جهـت برگـزاري رویـداد
شـتاب جهـت شـکوفایی بیشـتر مراکـز
علمـی کاربـردي
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نقش فنآوری اطالعات در بهبود کسب و کار
اعظمفطرتی
کارشناس ارشد کارافرینی دانشگاه تهران
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ایـن مقالـه ،بـه بررسـی نقـش فـنآوری
اطالعـات در کسـب و کار و ایجـاد
فرصتهـای شـغلی پرداختـه اسـت.
در واقـع ،فـنآوری اطالعـات بـ ه مثابـه
موتـوری محـرک درنظـر گرفتـه شـده
اسـت کـه ضمـن بهحرکـت درآوردن
چرخهـای شـغلی و اسـتخدامی ،سـبب
رشـد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع
جدیـدی از اقتصـاد میشـود کـه اقتصاد
دانشمحـور نامیـده میشـود .هـدف از
نـگارش ایـن مقالـه ،مـروری بـر وضعیت
فعلـی در بـازار کار فـنآوری اطالعـات و
تأکیـد بـر نقـش کارگشـای آن بهعنـوان
یکـی از راهحلهـای معضـل بیـکاری در
جوامعـی اسـت کـه بخـش عظیمـیاز

جمعیت جـوان آنها بهرغم برخـورداری
از اسـتعداد و انـرژی کافـی ،همچنـان از
مشـکل بیـکاری رنـج میبرنـد .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 چارهاندیشـی بنیادیـن یـا
مقطعـی برای آنها شـده اسـت .براسـاس
بررسـیهای صـورت گرفتـه و آمارهـای
موجـود ،یکـی از مهمتریـن مشـکالت
فـراروی جوامـع در حـال توسـعه و حتی
کشـورهای صنعتی مشکل بیکاری است.
مجموعـه راهحلهایـی کـه بـرای رفـع
ایـن مشـکل جهانـی ارائـه شـده اسـت،
راه انـدازی کسـب و کار و یـا کارآفرینـی
نامیـده میشـود .در اقتصـاد رقابتـی و

مبتنیبـر بـازار کنونی کـه با تغییـرات و
تحـوالت سـریع بینالمللـی همراه شـده
و فراینـد گـذر از جامعـه صنعتـی بـه
جامعه اطالعاتی را سببسـاز شده است،
از کارآفرینـی بهعنـوان موتـور توسـعه
اقتصـادی یـاد میشـود کـه میتوانـد در
رشـد اقتصـادی کشـورها ،ایجاد اشـتغال
ی را برعهده
و رفـاه اجتماعـی نقش مهمـ 
داشـته باشـد .امـروزه دیگر اقتصـاد ملی
جـای خـود را بـه اقتصـاد جهانـی داده
اسـت و در ایـن عرصه کشـورهایی موفق
خواهنـد بـود کـه فرصتهـای شـغلی
را تنهـا بـه چارچـوب جغرافیایـی خـود
محـدود نسـازند ،بلکـه فضـای کاری
وسـیعی به وسـعت جهـان در ذهن خود
داشـته باشند.
امـا واقعاً چـه ابزار یـا وسـیلهای میتواند
چنین فضای گسـتردهای را فراهم سازد؟

کسب و کار

انواع کارآفرینی
در نگاهـی کلـی میتـوان کارآفرینـی
را بـه دو نـوع اساسـی تقسـیم کـرد:
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
مینامنـد.
بسـیاری از کارآفرینـان کار خـود را در
قالـب ایجـاد شـرکتهای کوچـک و
متوسـط (SMEهـا) شـروع میکنند .این
شـرکتها سهم بسزایی در توسعه صنایع
پیشـرفته و ایجاد اشتغال داشته و نسبت
بـه شـرکتهای بـزرگ از انعطافپذیری
باالیـی برخوردارنـد .لـذا بسـیاری از
دولتهـا متقاعـد شـدهاند کـه بایـد
بسـتر رشـد را برای واحدهـای کوچک و
متوسـط در قالب انکوباتورها (مراکز رشد
فنـاوری) ،پارکهـای صنعتـی و فنآوری
فراهـم سـازند و آنهـا را تـا زمانـی کـه
بتواننـد بهصـورت شـرکتی مسـتقل وارد
بازار شـوند ،حمایت کنند .در کشـورهای
جنـوب شـرقی آسـیا  ۹۵درصـد از کل
بنیادهـای اقتصـادی و صنعتی کشـورها
را SMEهـا تشـکیل داده و بهعنوان رکن
توسـعه وظایف و تکالیفـی را برعهده آنان
میگذارنـد.
مشـارکت فـنآوری اطالعـات در
کسـب و کار
امـروزه روشـن شـده اسـت کـه اطالعات
و ارتباطـات ،دو قـدرت مهـم هسـتند.
ایـن دو ،هـم خـود ارزش دارنـد و هـم
ارزش بـ ه وجـود میآورنـد .فـردی کـه
از بازارهـای مختلـف و قیمـت اجناس در
آن بازارهـا اطلاع داشـته باشـد و یـا از
گذشـته و آینده بازار باخبرباشـد میتواند
تصمیمات بهتری برای رسـیدن به سـود
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فـنآوری اطالعات و در راس آن اینترنت،
پاسـخ ایـن سـؤال را بـ ه آسـانی داده
اسـت .امکانـات منحصربهفـرد اینترنـت،
زمینهسـاز پیدایـش شـکل جدیـدی از
تجـارت شـد کـه امـروزه بهنـام تجـارت
الکترونیـک شـناخته شـده اسـت .انجام
تعاملات تجـاری بهصـورت پیوسـته و
سـهولت در پرداخـت و دریافـت وجـوه
سـبب ایجـاد تحولی شـگرف در شـکل و
ماهیـت تجارت شـده اسـت .تمامـیاین
امکانـات و توانمندیهـا بهدسـت توانمند
کسـانی بهوجـود آمدهانـد کـه فکـری
خلاق و ذهنـی بااسـتعداد داشـتهاند.
اینـان کارآفرینـان واقعـی هسـتند زیـرا
نهتنها سبب خوداشـتغالی و اشتغالزایی
بـرای مجموعههـای انسـانی وابسـته
بـه خودشـان شـدهاند بلکـه میلیونهـا
فرصـت شـغلی را نیـز تنهـا با اتصـال به
اینترنـت بـرای میلیونها نفر از سـاکنان
ایـن کـره خاکـی ،فراهـم سـاختهاند.
بنابرایـن ،از یکسـو بـا فـنآوری
اطالعـات بهعنـوان بسـتر اشـتغالزای
جهانـی روبـهرو هسـتیم و از سـوی دیگر
بـا کارآفرینانـی مواجـه میشـویم کـه
هـر روز فرصتهـای جدیـدی را بـرای
جویندگان شـغل و کار در فضای مجازی
ایجـاد میکننـد .ایـن کارآفرینـان طیف
وسـیعی را از ارائهکننـدگان خدمـات و
محصـوالت در اینترنـت تا برنامهنویسـان
و متخصصـان فـنآوری اطالعـات دربـر
میگیرنـد .بنابراین ،اقتصاد دنیـای امروز
بـر پایـه نـوآوری ،خالقیـت و اسـتفاده از
دانـش بویـژه دانش اطالعـات و ارتباطات
اسـتوار اسـت .چنین اقتصـادی را اقتصاد
مبتنـیبر دانـش یا «اقتصـاد دانشمحور
مینامنـد.
در ایـن بـاب ،از یکسـو بـه تشـریح
مشـارکت فـنآوری اطالعـات در کسـب
و کارپرداختـه میشـود و از سـوی دیگـر
تعامل دو سـویه میان آنها ،مورد بررسی
قـرار میگیـرد .در پرتـو مباحـث مطـرح
شـده ،کوشـش میشـود تصویری روشن
از توانمندیهـای بالقـوه و بالفعـل ایـن
فـنآوری در ایجـاد کمک بـه فرصتهای
بهبـود کسـب و ارائه شـود
کارآفرینـی موضوعـی اسـت کـه از اواخر
قرن بیسـتم موردتوجه محافل آموزشـی

کشـورهای جهـان قـرار گرفتـه اسـت.
بررسـی تاریـخ ادبیـات کارآفرینـی مؤید
آن اسـت کـه ایـن واژه نخسـتینبار
در تئوریهـای اقتصـادی و توسـط
اقتصاددانـان ایجـاد شـده و سـپس وارد
مکاتـب و تئوریهـای سـایر رشـتههای
علـوم شـده اسـت.
«کانتیلـون» کـه ابداعکننـده واژه
کارآفرینـی اسـت ،کارآفریـن را فـردی
ریسـکپذیر میدانـد کـه کاال را با قیمت
معلـوم خریـداری میکنـد و بـا قیمـت
نامعلـوم میفروشـد« .جیـن بپنتیسـت
سـی» کارآفریـن را هماهنگکننـده و
ترکیبکننـده عوامـل تولیـد میدانـد،
امـا ویژگـی خاصـی را بـرای او در نظـر
نمیگیـرد .بـهبیانـیدیگـر ،بـه فـردی
کـه عوامـل تولیـد (زمیـن ،نیـروی کار و
سـرمایه) را بـرای تولیـد ،تجارت یـا ارائه
خدمـات ترکیب کنـد« ،کارآفریـن» و به
کار او «کارآفرینـی» گفتـه میشـود.
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
میدانـد .از نظر وی ،نـوآوری عامل اصلی
ثـروت و ایجـاد تقاضـا اسـت .بنابرایـن
کارآفرینـان مدیـران یـا مالکانی هسـتند
که بـا راهانـدازی واحد تولیـدی  -تجاری
از اختـراع بهرهبـرداری میکننـد.
بـا توجـه بـه تعاریـف ارائـه شـده در این
خصوص میتـوان گفت کارآفرین کسـی
اسـت که:
• کار و شغل ایجاد کند
• خوداشـتغالی و دیگـر اشـتغالی ایجـاد
کند
• ارزش افزوده ایجاد کند
• محصـوالت بـا خدمات جدیـد بهوجود
آورد
• خالقیـت و نـوآوری کاربـردی داشـته
با شد
• بـا خطرپذیری ،فعالیتهـای تولیدی و
اقتصـادی انجام دهد
• نیازهـا را شناسـایی و آنهـا را بـراورده
سا ز د

• فرصتها را به دستاوردها تبدیل کند
• منابـع و امکانـات را بهسـوی هـدف
هدایـت کنـد
• بـرای تقاضاهـای بالقـوه محصـول
بیافرینـد (پیشبینـی در عرضـه و تقاضا)
• ایدهای خالق را به ثروت تبدیل کند

11

کسب و کار
دی ماه 1398

12

بیشـتر بگیـرد .اطالعـات عالوهبـر ارزش
اطالعـات علاوهبـر ارزش ذاتـی ،جنبـه
دیگـری دارد کـه بـه دانـش منتهـی
میشـود و در مکانیـزم تصمیمگیـری و
انجـام بهتـر آن اثـر میگـذارد .ارتباطات
نیـز ماننـد اطالعـات ارزشـمند بـوده و
ارزش افـزودهای متناسـب با انـدازه و نوع
ارتباطـات نصیـب افـراد میکنـد.
اطالعـات و ارتباطـات ،دو ابـزار اساسـی
موردنیاز هر نوع کسـب و کاری هسـتند.
کسـب و کار در انـزوا و بـدون حمایـت
نهادها ،سـازمانها و انسـانها امکانپذیر
نیست .راه اندازی کسب و کارو کارافرینی
مسـتلزم کشـف یک نیاز اجتماعی است.
کشـف نیازهـای اجتماعـی بـه شـناخت
اجتمـاع ،نیازهـای آن و بافـت فرهنگـی،
اجتماعـی و اقتصـادی آن وابسـته
اسـت .در شناسـایی نیـاز هـر فعالیـت،
ایدهپـرداز یـا تئوریسـین بایـد در مـورد
محیـط خـود بینـش و بصیـرت داشـته
باشـد و بدانـد در نقـاط دیگـری از دنیـا
چـه راهحلهایـی 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،
تامینکنندگان ،فروشـندگان و مشتریان
و تقریبـاً همـه عوامـل دسـتاندرکار یک
چرخـه اقتصـادی ،قادرنـد در فضـای
مجـازی مشـترک بـا یکدیگـر در ارتباط
باشـند و بـه تبـادل اطالعـات ،خدمـات،
محصـوالت و پـول بپردازنـد .اینترنـت،
تئوریهـا و نظریـات جدیـدی را بهمیـان
آورده اسـت کـه یکـی از آنهـا «اشـتغال
پیوسـته» اسـت .در ایـن نـوع اشـتغال،
فـرد شـاغل کار خـود را بـا اسـتفاده از
امکانـات رایانهای انجـام میدهد و حاصل
کار را (کـه میتوانـد محصولی مانند یک
نرمافـزار و یا خدمتی نظیر کاوش باشـد)
از طریـق اینترنـت در اختیـار کارفرمـا یا
مشـتریان قـرار میدهـد .جالبتـر اینکه
دریافـت دسـتمزد یـا پرداخـت مبالغ نیز
با اسـتفاده از اینترنـت و از طریق مجاری
اعتبـاری اینترنتـی نظیـر حسـابهای
اینترنتـی و کارتهـای اعتبـاری صـورت
میگیـرد .مجموعـه ایـن فعالیتهـا و

تعاملات در قالـب آنچـه کـه امـروزه فنآوری اطالعات بـهوجود آید .بنابراین،
تجـارت الکترونیک نامیده میشـود ،قابل فـنآوری اطالعـات بهعنوان یـک پدیده،
بهنوبـه خـود زمینهسـاز کارآفرینـی در
بررسـی است.
درواقع تجارت الکترونیکی یکی از نمودها حوزههـای مختلـف شـده اسـت.
و کاربردهـای ویـژه فـنآوری اطالعـات
اسـت و هـم اکنـون حجـم وسـیعی از ویژگیهـای مؤثـر فـنآوری
تعامالت بازرگانی در کشـورهای پیشرفته اطالعـات در بهبـود کسـب و کار
بهشـیوه الکترونیکـی صـورت میپذیرد .فنـاوری اطالعـات بـا برخـورداری از
کسـب و کار اینترنتـی بـه ایـن مـوارد ویژگیها و قابلیتهای مختلف ،توانسـته
خالصـه نمیشـود و موارد بسـیاری بویژه اسـت انعطافپذیـری شـایان توجهـی
در زمینـه نرمافزارهای مبتنیبر شـبکه و را در زمینـه کسـب و کار از خـود نشـان
همچنین محتویات شـبکه وجود دارد .در دهـد .همیـن ویژگیهـا سـبب افزایـش
کسـب و کار شـیوههای جذب مشـتریان کارایـی ایـن فـنآوری در امـر کارآفرینی
اینترنتی ،بازاریابـی اینترنتی ،همکاریها و ایجاد اشـتغال شـدهاند .در نگاهی کلی،
و شـبکههای مجـازی ،واقعیـت مجـازی ،میتـوان بـه بعضیـاز این ویژگیها اشـاره
آمـوزش و کار از راه دور و . . .همـه و کرد:
همـه گسـتردگی عصر اطالعات را نشـان • افزایش سرعت
محاسـبه و پـردازش سـریع اطالعـات
میدهنـد.
اینترنـت شـبکهای مجـازی اسـت کـه تا و انتقـال فـوری آن ،زمـان انجـام کار را
حـد زیـادی مسـتقل از محل اسـت .این کاهـش و در نتیجـه بهـرهوری را افزایش
شـبکه ،بـازاری بـدون مرز اسـت کـه در میدهـد .فـنآوری اطالعـات امـکان
آن بهراحتـی میتـوان تجـارت کـرد .جسـتوجو و دسـتیابی سـریع بـه
ن منظـور ،بایـد افـراد کارآفرین اطالعـات را نیـز فراهـم میکنـد.
بـرای ایـ 
با ایدههایـی نو ،شـرکتهایی اینترنتی را • افزایش دقت
تأسـیس کنند و پـس از مدتیکـه ارزش در مشـاغل مبتنیبر انسـان ،دقـت انجام
فوقالعـادهای یافتنـد آنهـا را بفروشـند .کار متغیـر اسـت ،امـا فـنآوری اطالعات
گسـترش روزافـزون اینترنـت در دقتـی بـاال و ثابـت را تأمیـن و تضمیـن
عرصههـای گوناگـون خدمـات کـه میکنـد .در انـواع فعالیتهای پردازشـی
برمبنای پیدایش نیازهـای جدید صورت و محاسـباتی دقت رایانه به مراتب بیشتر
میگیـرد ،سـبب شـده اسـت تا هـر روز از انسـان است.
افـراد بیشـتری جـذب ایـن بـازار کار • کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطالعات
مجازی شـوند و شـانس خود را در یافتن بـا توسـعه فـنآوری اطالعـات و
مشـاغل مناسب امتحان کنند .مؤسسات ،بهکارگیـری آن ،دیگـر لزومـیبـه حمل
سـازمانها و نهادهـای خصوصی و دولتی و نگهـداری حجـم زیـادی از کتابهـای
در تمامـیکشـورها ،بـر آن شـدهاند تـا مرجـع تخصصـی وجـود نـدارد .براحتی
معرفـی محصـوالت و خدمات خـود را در میتوان در هر دیسـک فشـرده ،اطالعات
بسـتر اینترنـت انجـام دهنـد .از ایـن رو ،چندیـن کتاب را ذخیره کـرده و یا منابع
نخسـتین نیـازی کـه فـراروی آنهـا قـرار موردنیـاز را از طریق شـبکههای رایانهای
میگیـرد ،مراجعـه به افرادی اسـت که از دریافـت کرد.
ی از فسادهای اداری
دانـش و مهارت کافی بـرای انجام چنین • رفع بعض 
فعالیتهایـی برخـوردار باشـند .طبیعـی اسـتفاده از فـنآوری اطالعات ،شـفافیت
اسـت کـه امـروزه نمیتـوان مؤسسـهای در انجـام کارهـا را افزایـش میدهـد و
را عاری از متخصصـان فنآوری اطالعات بسـیاری از واسـطهها را حـذف میکنـد.
یافـت .ورود رایانـه و فناوریهـای مرتبط ایـن دو مزیـت کلیـدی منجـر بـه رفـع
بـا آن بـه بـازار کار و تجـارت و کاربـرد بعضـی از فسـادهای اداری بویـژه در
روزافزون تعامالت اینترنتی ،سـبب شـده سـطوح پاییـن میشـوند.
ی بـرای متخصصان • ایجاد امکان کار تما م وقت
اسـت تا بـازاری دائم 
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بـهکمک فـنآوری اطالعات ،بسـیاری از
اسـتعالمها و مراجعـات افـراد و غیـره از
طریـق شـبکههای رایانـهای و بهصـورت
خـودکار انجـام میگیـرد .بنابرایـن،
میتـوان بهصـورت ۲۴سـاعته از آن بهره
گر فت
• ایجاد امکان همکاری از راهدور
مخابـرات ،تلفـن ،تلهکنفرانـس ،ویدئـو
کنفرانـس و همچنیـن سیسـتمهای
همکاری و غیره نمونههایی از کاربردهای
فنآوری اطالعات در این زمینه هسـتند.
• کاهش هزینههای سیستم یا سازمان
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق ،بویـژه افزایش
سـرعت که باعث انجام تعداد کار بیشـتر
میشـود و انجام کار تماموقـت ،بهرهوری
سیسـتم افزایـش مییابـد و در نتیجـه
باعـث کاهـش مقـدار زیـادی از هزینهها
میشـود.
• وضعیـت فعلـی و آینـده در بـازار کار
فـنآوری اطالعـات
گزارشـی کـه بتازگـی توسـط مجمـع
فـنآوری اطالعـات امریـکا و ارائـه شـد،
روشـن سـاخت که در آینـده تقاضا برای
نیـروی کار فـنآوری اطالعـات ( )ITدر
کشـورهای در حـال رشـد ،رو بـه فزونی
خواهد گذاشـت و در کشورهای پیشرفته
کاهـش خواهـد یافت.
در کنـار ایـن واقعیتهـا ،افقهایـی
امیدبخـش نیـز بـه چشـم میخورنـد.
همانطـور کـه اقتصـاد تعـداد
فزاینـدهای از متقاضیـان واجـد
شـرایط کار را بهوجـود آورده
اسـت ،مدیـران کارفرمـا نیـز
میتواننـد در پـر کـردن
مشـاغل خـود آزادی انتخاب
بیشـتری داشـته باشـند.
در اواخـر دهـه ۱۹۹۰
در بازارهـای رقابتـی،
کارفرمایـان بیشـتر مایـل
بـه دادن آمـوزش رسـمی
و گرفتـن تجربه مشـخص
کاری بودنـد .بـا نرمتـر
شـدن بـازار ،کارفرمایـان
نیـز بیشـتر مایـل بـه
جـذب آمـوزش و تجـارب
کاری ویـژه شـدند .اکنـون
شـرکتها میخواهنـد مشـاغل

 ITخـود را بـه چنـد دلیـل ،بـه خـارج از
کشـور منتقـل کننـد .این دالیل شـامل
نیـاز به بومیسـازی گسـترده محصوالت
و خدمـات ،توانایی اسـتفاده از اختالفات
زمانـی و جغرافیایی برای ایجاد نوبتهای
کاری دوم یـا سـوم بهعنـوان راهـکاری
بـرای بـاز نگهداشـتن بازارهـا و نیز نوعی
اسـتراتژی بـرای کاهش هزینههاسـت .از
آنجا کـه طبیعـت شـرکتهای خارجی،
جمعیتهـای نیـروی کاری  ITرا بیش از
گذشـته پیچیده سـاخته اسـت ،بتدریج
تعـادل سـنتی میـان هزینـه و کیفیت از
میـان میرود .در نتیجه ،توسـعه خارجی
مشـاغل بیشـتر بهعنـوان یـک گزینـه
مطـرح می-شـود.
نتیجهگیری
فنـاوری اطالعـات ،تحـوالت زیـادی در
تمامـیفعالیتهـای اجتماعـی از جمله
کسـب و کار بهوجود آورده و ب ه عنوان
مهمتریـن ابـزار کارآفرینـی مـدرن
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
همچنیـن کارآفرینـی
فـنآوری
در
ا طال عـا ت ،
پهنـه

وسـیعی بـرای فعالیـت دارد .کارآفرینـی
الزمه توسـعه فنآوری و بستر کارآفرینی
و راه انـدازی کسـب و کار اسـت .اسـت.
بنابرایـن با تعاملی دوسـویه میـان ایندو
مواجـه هسـتیم و براسـاس اهمیـت
نقـش ،وظیفـه نهادهـای مسـئول مدنی
و اجتماعـی مشـخص میشـود .بایـد
کارآفرینـی در حـوزه فـنآوری اطالعات
را کـه همـان شـبکههای ارتباطـی و
اطالعاتی اسـت ،توسـعه دهنـد و تقویت
کننـد و امکان دسترسـی آسـان همگان
بـه ایـن شـبکهها را فراهم سـازند .ضمن
اینکـه فرهنـگ اسـتفاده از شـبکهها را
ایجـاد کـرده و گسـترش دهنـد و قوانین
و مقـررات الزم را تدویـن و اجـرا کننـد.
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شــاید ایــن روزهــا زیــاد بشــنوید کــه
افــراد در صحبتهــای روزمرهشــان
دو واژه «خالقیــت» و «نــوآوری» را بــه
جــای هــم بــه کار میبرنــد .درحالیکــه
خالقیــت و نــوآوری مفاهیــم یکســانی
ندارنــد .در ایــن مطلــب ابتــدا بــا هریک از
ایــن مفاهیــم آشــنا میشــویم و در ادامــه
بــه بیــان تفاوتهــای آنهــا میپردازیــم:
خالقیتچیست؟
خالقیــت فراینــدی فکــری اســت کــه
بــه تولیــد ایــده میانجامــد .خالقیــت
همــان بهکارگیــری توانایــی تجســم
و خیالپــردازی بــرای ایجــاد فکــر

یــا مفهومــی جدیــد اســت .در فراینــد
خالقیــت ســه ســطح مهــم وجــود دارد
کــه عبارتنــد از :کشــف ،اختــراع و خلــق.
کشــف :پایینتریــن ســطح از خالقیــت
کشــف اســت .همانطــور کــه از نــام آن
برمیآیــد ،کشــف زمانــی رخ میدهــد
کــه از چیــزی آگاه میشــوید و آن را
پیــدا میکنیــد .بــرای مثــال ،هنــری
بــه نــام «هنــر اکتشــافی» وجــود دارد.
کــه ممکــن اســت حاصــل آن ســنگی
بــا شــکلی منحصــر بــه فــرد یــا تکــه
چوبــی بــا الگــوی خــاص باشــد .بســیاری
از اختراعــات بــا کشــفی ســاده شــروع

میشــوند.
اختــراع :ســطحی باالتــر از کشــف،
اختــراع نــام دارد .بــرای مثــال،
الکســاندرگراهامبل تلفــن را اختــراع کرد.
امــا «آیــا تلفــن بــدون بــل هــم اختــراع
میشــد؟» پاســخ آری اســت .در نهایــت
تلفــن اختــراع میشــد ،چــون علــم آن
وجــود داشــت .شــاید زمــان بیشــتری
طــول میکشــید ،امــا باالخــره اتفــاق
میافتــاد .پــس در حالــی کــه اختــراع
باالتــر از کشــف اســت ،چیــزی اســت
کــه اتفــاق میافتــد .اگــر شــما چیــزی
را اختــراع نکنیــد کــس دیگــری آن را
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اختــراع میکنــد.
خلــق :باالتریــن درجــه خالقیــت اســت.
بــرای مثــال ،نمایــش «اتللــو» کامــا
خلــق شــده اســت .درامــی کــه بــدون
شکســپیر هــم در جریــان بــود ،امــا هیــچ
کــس دیگــری نمیتوانســت اتللــو را
بنویســد.
بــه همیــن ترتیــب ،چیزهایــی هســتند
کــه تنهــا ســازمان شــما میتوانــد آنهــا
را خلــق کنــد! کلیــد موفقیــت این اســت
کــه بفهمیــد آن چیزهــا چه هســتند .در
ســازمانها افــرادی هســتند کــه بیشــتر
از بقیــه تمایــل بــه ایدهپــردازی دارنــد
و معمــوال از وضعیــت موجــود ناراضــی
هســتند .آنهــا تــاش میکننــد چیزهای
جدیــدی را امتحــان کننــد و ریســک و
خطــرات احتمال ـیاش را بپذیرنــد .اینهــا
همــان افــراد خــاق هســتند.
نوآوری چیست؟
نــوآوری عبــارت اســت از اجرایــی کــردن
افــکار و اندیشـههای نــو کــه از خالقیــت
نشــات گرفتهانــد .درواقــع نــوآوری
خالقیــت اجــرا شــده اســت.
نــوآوری امــری ضــروری بــرای بقــا و ادامه
حیــات ســازمانهای امــروزی اســت کــه
معمــوال بــا ســه هــدف انجــام میشــود.
ایــن اهــداف عبارتنــد از :افزایــش کارآیــی
کسـبوکار ،تقویت پایداری کسـبوکار و
ایجــاد موتورهــای رشــد جدید در کســب
و کار .بهعنــوان مثــال نــوآوری در مــدل
کسـبوکار آمــازون ،موتــور رشــد کامـ ً
ا
جدیــدی بــرای آمــازون ایجــاد کــرد .در
ســال  2016آمــازون بــا نــوآوری کــه
در مــدل کســب و کارش ایجــاد کــرد،
درآمــدی بالغ بــر  10میلیارد دالر کســب
کــرد کــه حاشــیه ســود قابلمالحظـهای
نســبت بــه شــیوه قبلــی یعنــی تجــارت
الکترونیــک داشــت.

حتمــا در میــان کارکنــان ســازمانتان
افــرادی هســتند کــه تمایــل بــه پاالیــش
و اصــاح ایدههــا دارنــد و میخواهنــد
بــا درک ریســک و محدودیتهــای
هــر ایــده و پیشگیــری از مشــکالت
احتمالــی همــواره بــه خواســت و نیــاز
مشــتریان احتــرام بگذارنــد و محصــوالت
و خدمــات نوآورانـهای مطابــق بــا ســلیقه
مشــتریان ارایــه کننــد .اینهــا همــان
افــراد نــوآور ســازمان هســتند.
« در نــوآوری ارزشــی بــه ایــده اضافــه
میشــود کــه بــدون آن ،از ایدهتــان
صرفــا یــک ایــده خــام باقــی میمانــد،
نه بیشتر»
تفاوت خالقیت و نوآوری:
خالقیــت و نــوآوری معنــا و مفهــوم
یکســانی نــدارد .خالقیــت بــه تولیــد
ایدههــای جدیــد و نــاب گفتــه میشــود،
درحالیکــه نــوآوری بــه کاربــرد ایــده
اشــاره دارد ،اگــر ایــده را «بــذر» در نظــر
بگیریــم ،نــوآوری گیاهــی اســت کــه از
کاشــت و پــرورش بــذر ایــده حاصــل
میشــود .در نــوآوری ارزشــی بــه ایــده
اضافــه میشــود کــه بــدون آن ،از ایــده
صرفــا یــک ایــده خــام باقــی میمانــد،
نــه بیشــتر .خالقیــت الزمــه نــوآوری
اســت .وقتــی ایــدهای بــه مرحلــه اجــرا و
عمــل میرســد دیگــر خالقیــت نیســت،
بلکــه بــه نــوآوری تبدیــل شــده اســت.
در جــدول پاییــن صفحــه میتوانیــد
خالقیــت و نــوآوری را از جنبههــای
مختلــف بــا هــم مقایســه کنیــد
تفاوت خالقیت و نوآوری در چیست؟
از خالقیــت تــا نــوآوری راهــی طوالنــی
در پیــش داریــد و تــا اندیشـــهای نــو
بهصــورت محصــول یــا خدمتــی جدیــد
درآیــد بــه تــاش بســیار نیــاز داریــد .در
ایــن مســیر افــراد خــاق ســازمانتان

ایدههــای جدیــد تولیــد میکننــد و
افــراد نــوآور بهدنبــال تخمیــن میــزان
ریســک اجــرای ایــن ایدههــای جدیــد
هســتند .البتــه توجــه داشــته باشــید
کــه موضــوع تنهــا بــه بخــش خاصــی
از ســازمانتان مثــل واحــد «طراحــی
و توســعه محصــول جدیــد» یــا «واحــد
حســابداری» مربــوط نمیشــود .همــه
بخشهــای ســازمان از افــراد خــاق و
نــوآور تشــکیل شــده اســت و وجــود هــر
دو گــروه بــرای بقــای ســازمان حیاتــی
اســت.
اگــر از افــراد خالق ســازمانتان هســتید،
حتمــا بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه
چــه زمانــی و بــه چــه شــیوهای بایــد
نظــرات و ایدههایتــان را بــه اشــتراک
بگذاریــد و اگــر نــوآور هســتید ،بــدون
اینکــه بیــش از حــد ایدههــا را مــورد
نقــد و قضــاوت قــرار دهیــد ،ســعی
کنیــد بــا ارایــه بازخــورد مناســب ،افــراد
خــاق را در فراینــد ایدهپــردازی یــاری
کنیــد .مشــتاقانه زمانــی را بــه شــنیدن
ایدههایشــان تخصیــص دهیــد و
بــه خاطــر تفکــر خالقانهشــان از آنهــا
قدردانــی کنیــد.
درســت اســت کــه خالقیــت و نــوآوری
بــار معنایــی متفاوتــی دارنــد ،امــا
شــرکتتان بــا هــر میــزان تجربــه،
محصــول یــا خدماتــی که داشــته باشــد،
بایــد بــرای رشــد و بقایــش نســبت بــه
خالقیــت و نــوآوری توجــه ویژهای نشــان
دهــد .درواقــع زمانــی میتوانیــد در بــازار
درحــال تغییــر از رقبــای خــود پیشــی
بگیریــد کــه خالقیــت و نــوآوری را در
تمــام جنبههــای کســب و کارتــان وارد
کنیــد .بههمیــن دلیــل اســت کــه در
ســازمانتان هــم بــه افــراد خــاق نیــاز
داریــد و هــم بــه افــراد نــوآور.
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بوكار ابتدا باید مفهوم
برای شروع یك كس 
«برنده شدن» را بدانید .برای اینكه موفق
شوید باید به ایدههای زیادی فكر كنید
و با استفاده از راههای مختلف ،ایدههای
جدیدی در ذهن خود ایجاد کنید.
هشت تكنیك زیر در یافتن یك ای دهی
خالقان ه به شما كمك میكنند:
.1از خودتان بپرسید گام بعدی
چیست؟
معموال ایدههای موفق كسب و كار در
رتبههای باال قرار دارند .به روندها و
تكنولوژیهای برتر فكر كرده و ببینید كه
چطور میتوانید خودتان را به آن سطح
برسانید .مثال به نوآوریهای مربوط به
سیستمهای خانگی مثل تلویزیونهای
جدید شركت اپل فكر كنید و بررسی
كنید كه آنها از چه روشهای جدیدی
برای سرگرم كردن شما در منزلتان
استفاده كردهاند؟
.2برای رفع نگرانیهای خود ،كاری
انجام دهید.
وقتی یكی از دانشجویان به خاطر هزینهی
باالی كتابهای درسی قادر به خرید آنها
نبود ،تصمیم گرفت یك سایت ایجاد كرده
و در آنجا كتابهای درسی را با تخفیف
 60درصد اجاره دهد.

فقط باید دغدغهها و نگرانیهای خود را
شناسایی كرده و ببینید چه چیزهایی در
زندگی باعث سرخوردگی و ناراحتی شما
شدهاند ،و سپس برای رفع آنها یك ایده
طرح كرده و كسب و كار خود را بر اساس
آن ایده راهاندازی نمایید.
.3شكافها را پیدا كرده و سعی كنید
آنها را پر كنید.
قرار نیست با ایدهی كسب و كار خود
چیزی را كه وجود دارد دوباره اختراع
كنید .در این صورت دوبارهكاری میشود.
در عوض اطراف خود نگاه كرده و
ببینید كه در یك صنعت چه كمبودها
و شكافهایی وجود دارد و سپس سعی
كنید این كمبودها را برطرف كرده و
شكافها را پر كنید.
.4مهارتهای خود را در یك حوزهی
كامال جدید به كار ببرید.
مهارتهای خود را در نظر گرفته و ببینید
كه چطور میتوانید از این تواناییهای
خود در یك عرصهی جدید به طور مفید
استفاده كنید.
.5دستهای را انتخاب كنید كه از
نوآوریهای اخیر در آن استفاده
نشده است.

وقتی میخواهید ایدهای طرح كنید،
بازارهایی را شناسایی نمایید كه فاقد
بسیاری از نوآوریهای اخیر میباشند.
مثال شركتها نیاز دارند اطالعات بیشتری
را در مورد یك دارو اعالم كنند .به همین
منظور میتوانید از یك برچسب اضافی
برای درج جزئیات استفاده كنید.
.6نسخهی ارزانتری از محصوالت
موجود را تولید كنید.
برخی شركتها معموال در آغاز كار خود
ت كمتر به
محصوالت موجود را با قیم 
مشتریان عرضه میكنند.
.7با خریداران صحبت كنید.
برای اینكه ایدهی شما نیاز مردم را برطرف
كند ،بهترین راه این است كه با خریداران
صحبت كنید .مثال اگر به تجارت
الكترونیك عالقه دارید یك نظرسنجی
آنالین به مشتریان بالقوه ارسال كرده و از
عالیق و نیازهای آنها مطلع گردید.
.8چند محصول را با هم تركیب كنید.
گاهی با تركیب چند محصول و تولید
یك محصول جدید ممكن است ایدههای
جدیدی به ذهنتان برسد .یادتان باشد
كه ممكن است بعضی از این ایدهها
وحشتناك باشند ،ولی گاهی هم از میان
آنها یك ایدهی عالی بیرون میآید.
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مهمتريـن چيـزي كـه هنگام شـروع يك
كسـب و كار اسـتارتاپ يا سـرمايهگذاري
جديـد بايـد بـه يـاد داشـته باشـيد ايـن
اسـت كـه عاشـق ايدههـاي اوليـهي خود
نشـويد .چيـزي كـه در آغـاز كار واقعـا
ميخواهيـد انجـام دهيـد ايـن اسـت كه
بـه سـرعت گزينههـاي مختلف را كشـف
و بررسـي كنيد .وقت خـود را هدر ندهيد
و خودتـان را بـه خاطـر راهحـل درسـت
اذيـت نكنيـد و انتظـار نداشـته باشـيد
كـه در همـان ابتـداي كار بـه همـه چيـز
برسيد .براي بررسـي نمونههاي جايگزين
مختلـف مـدل كسـب و كار بـراي ايدهي
خـود ،از بـوم مدل كسـب و كار اسـتفاده
كنيـد .ولـي نمونهسـازي واقعا چيسـت؟
نمونهسـازي ،روش سـاخت سـريع و
ارزان مدلهـاي موردمطالعـه ميباشـد
تـا اطالعاتـي در مـورد امكانسـنجي،
مطلوبيـت ،و قابليـتدوام راهحلهـاي
جايگزيـن بـه دسـت آوريـم.

نمونهسـازي ،يـك روش رايـج در زمينهي
طراحـي مصنوعـات فيزيكـي اسـت ،ولي
بـراي ايـدهي كسـب و كار خـود هـم
ميتوانيـد از ايـن روش اسـتفاده كنيـد.
بـا طراحـي سـريع بومهـاي متعـدد،
مدلهـاي موردمطالعه را ميتوانيد سـريع
درسـت كنيـد .بـراي هـر نمونـهي اوليه،
روي يـك موضوع مختلـف تمركز نماييد.
مدلهاي كسـب و كاري را بررسـي كنيد
كـه مقياسپذيـر هسـتند ،از كانالهـاي
مختلـف اسـتفاده ميكننـد و داراي
درآمدهـاي دورهاي ،مشـتريان وفـادار ،و
يّباشـند.
الگوهـاي اسـتراتژيك م 
بـراي اينكه بتوانيد از مزاياي نمونهسـازي
نهايت اسـتفاده را ببريد ،سعي كنيد هيچ
وقـت انـرژي و وقت خـود را در يك جهت
خـرج نكنيد ،بلكـه بـا اسـتفاده از اصولي
كـه در اينجـا مطـرح ميكنيـم بـا همان
مقـدار انرژي و زمـان ،جهتهاي مختلفي
را مـورد بررسـي قـرار دهيد .با اسـتفاده از

تكنيكهـاي نمونهسـازي زيـر ،هـر چـه
قـدر بتوانيـد سـريعتر جهتهـاي كاملا
متفـاوت را بـراي يـك ايـده مـورد كاوش
قـرار دهيـد ،چيزهـاي بيشـتري خواهيد
آموخـت و مدلهـاي كسـب و كار بهتري
را كشـف خواهيـد كرد.
 10اصل نمونهسازي:
 . 1نمونههـا را بـه صـورت بصـري و
محسـوس كـردن بسـازيد.
ايـن نـوع نمونههـا موجـب گفتگـو و
يادگيـري ميشـوند.
 . 2از ذهنهاي مبتدي استقبال كنيد.
آنچـه را كـه نميتـوان انجـام داد
نمونهسـازي كنيـد .اجـازه ندهيـد كـه
دانش موجود ،مانع كشـف و بررسـي شما
گـردد.
 . 3عاشق ايدههاي اوليهي خود نشويد.
اگـر خيلـي سـريع بـه ايدههـاي اوليـهي
خـود دل ببنديـد ،ديگـر نميتوانيـد
گزينههـاي ديگـري را ايجاد كـرده و مورد
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بررسـي قـرار دهيـد.
 . 4تـا زمـان تثبيـت فراينـد ،آرامش خود
را حفـظ كنيد.
در اوايل فرايند ،مسـير درسـت نامشخص
اسـت و ممكـن اسـت تغيير كنـد .در اين
صـورت سـعي كنيـد عصبـي نشـويد و
آرامـش خـود را حفـظ كنيـد و بـه زودي
فراينـد را تثبيـت نماييد.
 . 5بـا تكـرار ،اصالح ،و دقـت پايين ،كار را
آغاز كنيد.
نمونههاي اولي ه ِ اصالحشـده را به سـختي
ميتـوان دور انداخـت .سـعي كنيـد ابتدا
دانـش خـود در مـورد كارهـاي موثـر و
غيرموثـر را افزايـش دهيد و سـپس اقدام
بـه اصلاح نمونههـاي اوليـه نماييد.
 . 6كار خـود را در همـان اوايـل به نمايش
بگذاريد و از انتقاد اسـتقبال كنيد.
در اوايـل كار و معمـوال قبـل از اصلاح،
بـه دنبـال بازخـورد باشـيد .اصلا از
بازخوردهاي منفي ناراحت نشـده و آنها را
بـه دل نگيريد .اين انتقادهـا و بازخوردها،
خيلـي ارزشـمند هسـتند و باعـث بهبود

نمونـهي شـما ميشـوند.
 . 7بـا شكسـتهاي زودهنـگام ،مكـرر ،و
ارزان ،بـه يادگيـري خـود سـرعت دهيد.
تـرس از شكسـت ،باعـث ميشـود مـردم
دسـت از كاوش و بررسـي بردارنـد .بـا
اسـتفاده از فرهنـگ نمونهسـازي سـريع
و ناهمـوار ،كـه باعـث ميشـود شكسـت
بـراي مـا ارزان تمـام شـود و بـه يادگيري
سـريعتر منجـر ميگـردد ،بـر ايـن ترس
غلبـه كنيد.
 . 8از تكنيكهـاي خالقيـت اسـتفاده
كنيـد.
بـراي كشـف نمونههـاي راهگشـا ،از
تكنيكهـاي خالقيـت اسـتفاده كنيـد.
جـرات بـه خـرج دهيـد و شـيوهي رايـج
انجـام كارهـا در صنعت يا شـركت خود را
كنـار بگذاريد و شـيوههاي خالقانـه ابداع
كنيد .
 . 9مدلهاي افراطي ايجاد كنيد.
مدلهـاي افراطـي ،نمونههـاي اوليـهي
غيرعـادي و تكاندهنـدهاي هسـتند كـه
سـاختن آنهـا از شـما بعيـد اسـت .ولي از

چنيـن نمونههايـي ميتوانيد صرفـا براي
ايجـاد بحـث و يادگيـري اسـتفاده كنيد.
 . 10يادگيريهـا ،بينشها و پيشـرفتها
را پيگيري كنيد.
همچنـان تمـام يادگيريهـا ،بينشهـا،
و نمونههـاي اوليـهي جايگزيـن خـود
را دنبـال كنيـد .ممكـن اسـت بعدهـا در
فراينـد ،از بينشهـا و ايدههاي قبلي خود
اسـتفاده نماييد.
راهنماييهايبيشتر:
حداكثـر  5تـا  15دقيقـه بـراي طراحـي
نمونههـاي اوليـهي خـود وقـت بگذاريـد.
هميشـه از يـك تايمـر قابلمشـاهده
اسـتفاده كنيـد و به يك چارچـوب زماني
از پيشتعريفشـده پايبنـد باشـيد.
زيـاد در مـورد اينكـه از كـدام جهـت
احتمالي براي نمونهسـازي اسـتفاده شود
بحـث نكنيـد .چند مـورد از ايـن جهتها
را نمونهسـازي كـرده و سـپس آنهـا را بـا
هـم مقايسـه نماييد.
همـواره بـه يـاد داشـته باشـيد كـه
نمونهسـازي ،يك ابزار اكتشـافي ميباشد.
وقـت خود را صرف جزئيـات يك نمونهي
اوليـه كه به احتمـال زياد دچـار تغييرات
اساسـي خواهـد شـد نكنيد.
قبـل از تسـت و سـاخت محصـوالت و
خدمـات واقعـي ،نمونهسـازي مدلهـاي
كسـب و كار را تمريـن كنيـد .در ايـن
صـورت خواهيـد توانسـت احتمـاالت
جايگزيـن مـدل كسـب و كار را كاوش
كـرده و بهتريـن فرصتهـا را كشـف
نماييـد .همـهي مـا تجربـه كردهايـم كـه
بـراي يـك پـروژه پـول و زمـان صـرف
كرديـم ،ولي پس از مدتي متوجه شـديم
كـه روش بهتري هم وجود داشـته اسـت.
براي اينكه ريسـك اسـتفاده از گزينههاي
سـطح پايينتـر را بـه حداقل برسـانيد ،از
نمونهسـازي اسـتفاده كنيـد.
تـا جايـي كـه امـكان دارد بـه سـرعت
نمونههـاي اوليـهي ارزش پيشـنهادي و
مـدل كسـب و كار خـود را با مشـتريان و
سـهامداران تست كنيد تا بتوانيد در مورد
نمونههـاي اوليـهي بعـدي اطالعرسـاني
نماييـد .نمونهسـازي و تسـت ،يـك عمل
مـداوم اسـت و تـا زمانـي كـه در بـازار به
موفقيـت دسـت پيـدا كنيـد بايـد آن را
ادامـه دهيد.
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کسب و کار اینترنتی چیست؟
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به مجموعه کارهایی که در فضای اینترنت
انجاممیشودکسبوکاراینترنتیمیگویند.
به طور مثال:شما در گذشته برای خرید
ساعت به فروشگاه ساعت فروشی می رفتید
و ساعت میخریدید اما در حال حاضرشما
ساعت را می توانید از اینترنت هم تهیه کنید
،بیشتر از۷۵درصد 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
اندازیکنیم؟
با وجود شرایط بد اقتصادی افراد توانایی
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 کوچکتری
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 راهاندازی 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
کسب درآمد از اینترنت راههای مختلف
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
معرفی کنید .در واقع از طریق اینترنت
مشتری برای خودتان جذب می کنید
می توانید کاالهای فیزیکی را برای فروش
بگذارید کاالهای فیزیکی مثل کارهای
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.
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زمان در اختیار شما است.
از کار کردن لذت می برید .اطالعاتتان
افزایش می یابد .محیط کارتان را خودتان
انتخاب میکنید .میتوانید همزمان دارای
چند شغل باشید.پول بیشتری بدست
میآورید.هزینه های اضافی مثل هزینه رفت
و آمد به محل کار حذف می شود.
موفقیت در کسب و کار اینترنتی
در بحث کسب و کار اینترنتی با نمونههای
موفق زیادی مواجه میشویم .مهم نیست
شما چند سال سن و یا چه مقدار سرمایه
دارید یا اصال در کدام منطقه زندگی میکنید
 .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 :چشمانداز ،ماموریت ،هدف ،راهبرد و
برنامه را شامل شود.
گروه های عمده کسب و کار اینترنتی
کسب و کارهای اینترنتی به اشکال مختلفی
انجاممیشود.درابتداشمابایدمشخصکنید
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 گروهها 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 نمیکند شما
چه خدمات یا محصوالتی را در اینترنت ارائه
کنید در هر صورت برای موفقیت باید دیده
شوید .و بهینهسازی 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.
برندسازی
برای بیشتر دیده شدن در اینترنت شما
باید برندسازی کنید .یعنی کاری کنید که
ارزش برند کسب و کار شما در اینترنت
افزایش پیدا کند .هر روزه شاهد افزایش
برندهایاینترنتیهستیم.همچنینبسیاری
از شرکت ها و برندهای معروف نیز عالوه بر
روشهای 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.
بازاریابیاینترنتی
یکی از موارد ضروری برای موفقیت کسب
و کارهای اینترنتی بازاریابی آنالین است.
روش های متنوعی برای بازاریابی آنالین
وجود دارد که با توجه به نوع کسب و کارتان
و بودجه ای که برای منظور در نظر گرفته
اید ،میتوانید مواردی را انتخاب کنید .برای
مثال یکی از روشهای مرسوم بازاریابی
ایمیلی است که بسیاری از کسب و کارهای
اینترنتی از این روش سود میبرند.البته شما
باید تاکتیکهای مناسب برای هر روش از
بازاریابی آنالین را به خوبی بیاموزید تا بتوانید
بازاریابی آنالین موفقی را تجربه کنید.
دیدگاه شما نسبت به کسب و کار
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
تسلیمشرایطمحیطینشوید.
سعی کنید دوستانی پدا کنید که میتوانند
در این زمینه به شما کمک زیادی کند.
داشتن ارتباط موثر با افراد موفق در این
زمینه میتواند تاثیر بسیار مثبتی بر روی شما
داشتهباشد.

خدمات قابل ارائه به دانشجویان در
مرکز نوآوری
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