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بیٌگرافی مؤلف

ّیدی کْهبؼ ثب ثییم اؾ قیی قیبل تدؽثیَ ظؼ ؾهیٌیَ ًیّْ،ؼی ییک ؼّلنیٌبـ ثؽًبهیَؼیؿ
اقتبظ ّ ههبّؼ اقتّ .ی ظؼ زبل زبضیؽ اقیتبظ هْقكیَ عؽازیی اًكیتیتْی فٌیبّؼی ایلیٌیْی

نیییگبگْ اقییت .ایهییبى اقییتبظ هْقكییَ عؽازییی  IITاقییت ّ ثؽًبهییَُبی عؽازییی اقییتؽاتکیک ّ

ؼّلُبی عؽازی ؼا ؼُجؽی هیکٌعّ .ی ثیم اؾ  00قبل ؼّلنیٌبـ ظؼ نیؽکت ظاثلییي اًیف
کَ یک نؽکت ًّْ،ؼی خِبًی اقت ثْظّ .ی ُوچٌیي ثیم اؾ  7قبل تین ههبّؼٍ عؽازی ضیْظ

ؼا ظؼ ٌُع ُعایت کؽظٍ اقت.

کْهبؼ ثؽ کهف ّ اقتفبظٍ اؾ ؼّلُبی قبضتبؼیبفتَ ثؽای کهیف فؽيیتُبی کهیف ًهیعٍ
ًّْ،ؼی تًْؼ ًّْ،ؼیُبی اًكبىهعاؼ لبثلاعتوبظ ّ تجعیل ،ىُب ثَ ثؽًبهَُبی اقتؽاتکیک ثیؽای

قبؾهبىُب هتوؽکؿ نعٍ اقت .کْهبؼ یک قطٌؽاى اقت ّ ظؼ ُوبیمُبی ثیینیوبؼی ظؼ ؾهیٌیَ
ًییّْ،ؼی ّ ؼّلُییبی ؼقیییعى ثییَ ،ى ظؼ قییبؾهبى قییطٌؽاًی ًوییْظٍ اقییتّ .ی ثییَعْؼ هییٌ ن
کبؼگبٍُبی اخؽایی ثؽای تغییؽ فؽٌُگ ًّْ،ؼی ظؼ قبؾهبىُب ثؽگؿاؼ هیکٌیعّ .ی ثیب قیبؾهبىُبی

خِبًی هتعیعظی هبًٌیع Liberty Kraft Foods Hallmark Daishinsha Bose Autodesk
Shell SC Johnson Procter & Gamble Pfizer Motorola McDonald's Mutual
Airlines

Fargo Texas Target T-Mobile Steelcase SAS

ُ Financialsوگبؼی ظانتَ اقت.

ّ Wells

Zurich
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پیطگفتار مؤلف
ظؼ اًتهبؼ ایي کتبة گؽٍّ فْقالعبظٍای اؾ افؽاظ ثَ هي کوک کؽظًع؛ اؾ ُوَ ،ىُیب ثیَ ضیبعؽ

زوبیت يویوبًَنبى قپبقگؿاؼم.

ُیْ هْقیک (ظاًهیبؼ هْقكَ عؽازی  )IITظؼ توبم هؽازل اًتهبؼ کتبة ثَ هي کوک کیؽظٍ
اقت .ثب ظاًكتي ایٌکَ ایي کتبة ثب چٌیي هستْایی یک کوک فْقالعبظٍ ثؽای خبهعیَ عؽازیی

ضْاُع ثْظ ُیْ اثتکبؼات اّلیَ ؼا نؽّع کؽظ تب هفیعتؽیي قیكتن پهتیجبًی ظؼ هْقكَ عؽازیی

ؼا ثَ هي اؼائَ ظُع .ایي قیكتن ثَ هي اخبؾٍ ظاظ هكیؽ پیهیؽفت ؼا قیؽیعتؽ نیؽّع کیٌن .هیي اؾ
ؼاٌُوبییُییبی ُی یْ ظؼ هییْؼظ توییبم خٌجییَُبی فؽ،یٌییع اًتهییبؼ ای یي کتییبة هبًٌییع کبؼُییبی اظاؼی

ُوبٌُگی ثب ًبنؽاى اًدبم تسمیمیبت ثیؽای تٌ یین ظلییك ؼّلُیبی هطتلیف ظؼ اییي کتیبة ّ
کوک ثَ نوب هوًٌْن.
هي اؾ ظّ ظاًهدْین ظؼ اًكتیتْی عؽازی لتیكیب ثبیبئْ ّ یًْب چْی کَ هي ؼا ُوؽاُی کؽظًع

ّ توبم چبلمُبی ایي پؽّژٍ کتبة ؼا پهت قؽ گػانیتٌع يیویوبًَ قپبقیگؿاؼم، .ىُیب تیشل
ؾیبظی ثؽای ُوبٌُگی کلیَ فعبلیتُبی ايلی کَ هٌدیؽ ثیَ اخیؽای هْفمییت،هیؿ کتیبة هینیع
اًدیبم ظاظًیع .هیي اؾ کویک ،ىُییب ظؼ اًدیبم تسمییك ثؽؼقیی پیمًْیفُیبی اّلییَ ثیؽای ُوییَ

فًلُب اؼائَ ثبؾضْؼظ هعاّم اًتطبة ًوًَْ پؽّژٍُب ایدبظ توبم تًبّیؽ ّ تًیبّیؽ پهیتیجبًی
ّ هعیؽیت کل فؽایٌع ثكیبؼ هوًٌْن .نبیكتگی لْی ،ىُیب تفکیؽ قیبضتبؼیبفتَ تسلییل ظلییك ّ
اؼتجبط تًْیؽی هستْا ّ عؽازی کتبة ؼا ثَ ثِتؽیي قوت هوگي ُعایت هیکؽظ.

تؽاکی تْهبـ ؼیٌب پبتل ّ ظؼک تبؼًّْ ظؼ ثؽؼقی ظلیك توبم ًوًَْ پؽّژٍُبی اقیتفبظٍ نیعٍ

ظؼ يفسبت ؼّلُیب ّ تِییَ پیمًیْیف تْضییسبت کْتیبٍ ظؼ هیْؼظ چگیًْگی اقیتفبظٍ هیثرؽ
تینُب اؾ ؼّل عؽازی ظؼ پؽّژٍُبی ضْظ ثكییبؼ هفییع ثْظًیع .ثیَّیکٍ هیي اؾ اثتکیبؼ تؽاکیی ظؼ

ُعایت ایي کتبة ثَّقیلَی گفتگْ ثب تینُبی هطتلف پؽّژٍ هیؽّؼ گؿاؼلُیبی پیؽّژٍ تِییَ
پیمًْیف تْضیسبت ّ ُوبٌُگی ثب ُوَ اعضبی تین کتبة لعؼظاًی هیکٌن.

اؾ تین هتعِع ظاًهدْیبى یعٌیی ظیجیب قیلیوی گیؽتچي کلیی چییب-لیٌیگ ییْ ُیًْدیْ لیی ّ
فؽاًچكگب پبقًْی ثیَ ضیبعؽ زوبییت ؾییبظ ،ىُیب قپبقیگؿاؼم .اییي تیین ظؼ ثیبؾثیٌی فًیلُبی

هطتلف تٌ ین تًبّیؽ ظؼیبفت هدْؾُب ّ هعیؽیت خؿئیبت عولییبتی خویعّ،ؼی اعشعیبت اؾ
هٌبثع هطتلف ثَ هي کوک ؾیبظی کؽظًیع .هیي يیویوبًَ اؾ گؽاُیبم تبتیل فؽییع علسیَ ّ لیْئیؿ
اظّاؼظّ ظژّ ثؽای اؼائَ ثبؾضْؼظ ّ ایدبظ ّ ،ؾهبیم يفسبت ًوًَْ اّلیَ ثب ضْاًٌیعگبى ازتویبلی

ثَّیکٍ ظؼ هؽازل اثتعایی کتبة تهگؽ هیکٌن.

هي ُوچٌیي اؾ کوگی کَ اؾ عیؽ

ظاًهیدْیبى ظکتیؽای هْقكیَ عؽازیی ییبظیؽا اؼًیشـ ّ

،هبًعا گپؽت ّ ظّقتبًن اؾ ظاًهگعٍ عؽازی ظؼ تعؽیف ثؽضیی اؾ ؼّلُیب ّ پؽّژٍُیبی ضیبو
هْخْظ ظؼ ایي کتبة ظؼیبفت کؽظم؛ ثكیبؼ هتهگؽم.
اؾ ّیٌف الکبًتَ (هعیؽ قبثك ثبؾاؼیبثی ّ اؼتجبعبت اًكیتیتْی عؽازیی  )IITثیؽای پهیتیجبًی

ظؼ ُوییبٌُگی تشلُییبی اّلی یَ ثییؽای پیهییجؽظ پؽّپییْؾال کتییبة ُوییبٌُگی ثییب ًبنییؽ ّ ًْنییتي
پیمًْیف ًوًَُْبی اّلیَ کتبة تهگؽ هیکٌنُ .وچٌیي اؾ ثؽاًعّى نبّئؽ قپبقگؿاؼم کیَ ثیَ
هي اؾ عؽیك هگبلوبت ؾیبظی کَ ظانتین کوک کؽظ تب عؽذ کلی کتیبة ؼا تعؽییف کیٌن ّ ییک
پؽّپْؾال لْی ثؽای کتبة اؼائَ ظُن.

اؾ ظاًهییدْیبى هْقكییَ عؽازیی قپبقییگؿاؼم، .ىُییب تدؽثییبت ثؿؼگیی ؼا ظؼ هییْؼظ چگییًْگی

ثگبؼگیؽی فؽایٌعُب ّ ؼّلُبی عؽازی ثؽای تًْؼ ًّْ،ؼیُبی ثكییبؼ اؼؾنیوٌع ظؼ اضتییبؼ هیي
گػانتٌع.
،ىُییب چیؿُییبی ؾیییبظی ظؼ هییْؼظ ًسییٍْ کییبؼ تینُییب ؼّی چبلمُییبی ًییّْ،ؼی ّ چگییًْگی

فعبلیتُب ظؼ ؼّلُبی ُبؼهًْیک ّ ُوكبؾ ظؼ نؽایظ پیچیعٍ ّ هجِن ثَ هیي ،هْضتٌیع .چٌییي
تشلُیبیی ظؼ ًِبییت ثبعی

ایدییبظ ؼاٍزلُییبی ُنافؿاییی نیعُ .نچٌییي اؾ ظاًهیدْیبًی کییَ

پؽّژٍُبی تیوی ،ىُب ثب هْفمیت اًدبم نعٍ ّ ظؼ اییي پؽّژٍُیب اؾ ثكییبؼی اؾ ؼّلُیبی ثسی
نعٍ ظؼ ایي کتبة اقتفبظٍ کؽظٍاًع ًیؿ تهگؽ هیکٌن.

ُوچٌیي اؾ پهتیجبًی هعاّهی کَ ظاًهگعٍ هْقكَ عؽازی ظؼ کل هیعت زضیْؼم ظؼ هعؼقیَ

اؾ هي ظانتَ اقت ثكیبؼ هوًٌْن .هي ثَّیکٍ اؾ کكبًی کَ پؽّژٍُبی ضْظ ؼا ثیَعٌْاى ًوًْیَ ظؼ

کتبة گٌدبًعٍاًع قپبقگؿاؼم .اؾ زوبییت ّ تهیْیكِ کبؼهٌیعاى هْقكیَ عؽازیی کیَ هٌدیؽ ثیَ
،قبى ّ ؼازت نعى هؽازل تِیَ کتبة نعٍ اقت ثكیبؼ قپبقگؿاؼم.
پبتؽیک ّیتٌی اقتبظ ؼاثؽت قی پیْ ّ ؼئیف هْقكَ عؽازی  IITثییم اؾ ظّ ظُیَ ظّقیت
ُوفکؽ ّ ههبّؼ هي ثیْظٍ اقیت .هیي اؾ تهیْیك ّ ؼاٌُوبییُیبی ّی ظؼ تویبم ،ى قیبلُب ّ ظؼ
ؾهبًی کَ هستْای کتبة ؼا تِیَ هیکؽظم ثكییبؼ هتهیگؽم .هیي هیعیْى پؽّفكیْؼ چیبؼلؿ اّّى ّ
پؽّفكْؼ فمیع خی ظّثلیي ُكتن کَ ثَ هي اُویت ؼّلُبی قبضت یبفتیَ ؼا ثیؽای ایدیبظ ییک

فؽایٌع عؽازی هعتجؽ ؼقوی ّ ههبؼکتی ،هْؾل ظاظًع.
ٌُگبهی کَ ظؼ قوت ؼیبقت هتعّلْژی ظؼ (Doblin Incظؼ زبل زبضؽ عضْ گؽٍّ ً یبؼت

ُكتن) ثْظم چیؿُبی ؾیبظی ظؼ هْؼظ لعؼت ؼّلُبی ثؽًبهَؼیؿی نیعٍ ًیّْ،ؼی قیبضتبؼیبفتَ
،هْضتن .ظؼ ،ى ؾهبى ُوگبؼاى هي لؽی کیل خبى پپیٌیي ّ یک تیین ظؼضهیبى اؾ افیؽاظِ پیهیگبم

ثكیییبؼی اؾ نیییٍُْبی پیهییؽّ ظؼ ًییّْ،ؼی ظؼ عؽازییی ثْظًییع .تدؽثیییبت هییي ظؼ ُوگییبؼی ثییب
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ُوگبؼاًن ظؼ  ّ Doblinقبؾهبىُبی ههتؽی هعاؼ ثَ هي ربثت کؽظ کَ فؽایٌیعُبی قیبضتبؼیبفتَ
ّ ؼّلُبی ظلیك هیتْاًٌع تفبّتُبی ؾیبظی ظؼ ظًیبی ّالعی ایدبظ کٌٌع.

کبؼ هي ثَ عٌْاى ههبّؼ ّ ؼاٌُوبی ههتؽیبى ّ قبؾهبىُبی زبهی هبلی ّ ُوگبؼی ثب ؼُجؽاى

ًّْ،ؼی هْاؼظ ؾیبظی ؼا ظؼ هْؼظ نیٍُْبی ًّْ،ؼی ظؼ عْل قبلُب ثَ هي ،هْضیت .اییي تدؽثیَ
ثَ هي ًهبى ظاظ کَ چگًَْ ،ىُب ثب هْفمیت ثب چبلمُبی ثؿؼگی کیَ قیبؾهبىُب ّ ثبؾاؼُیب ثیب ،ى
ؼّثؽّ ثْظٍاًع همبثلَ هیکٌٌع .هیي چیؿُیبی ؾییبظی ظؼ هیْؼظ ًسیٍْ هیعیؽیت هیثرؽ فؽ،یٌیعُبی

چبلمثؽاًگیؿ ّ پیچیعٍ ظؼ ظًیبی ّالعی ،هْضتن ّ اؾ ایي فؽيتُب قپبقگؿاؼم.

ُوگبؼی ثب قؽظثیؽم ظؼ خبى ّیلی ّ پكؽاى هبؼگبؼت کبهیٌؿ ّ تین چبپ ّ ًهؽ ّی کیَ اییي
کتبة ؼا ثَ ّالعیت تجعیل کؽظ افتطبؼ ثؿؼگی ثْظ .هي ُوچٌیي اؾ اهی ییتف ثیَ ظلییل ههیبّؼٍ

زمْلی ّ پهتیجبًیال ثؽای عولی قبضتي فؽ،یٌع اًتهبؼ قپبقگؿاؼم.

ظؼ ،ضؽ ایي ضبًْاظٍ هي ثْظًع کَ ثیَ عیْؼ هیعاّم اؾ هیي هؽالجیت ّ پهیتیجبًی کؽظًیع؛ ،ىُیب

زوبیتی کَ ثؽای تفکؽ ؼّی ایعٍُبی چیبلماًگیؿ ظؼ ُیؽ ؼّؾ اؾ ؾًیعگیام الؾم ظانیتن ثیَ هیي
ظاظًع .هي اؾ پعؼ ّ هبظؼم ّ عؽاذ  /هعوبؼ  /هٌِیعـ  /ثؽًبهیَؼیؿ  /ثیؽاظؼاى ّ ضیْاُؽ ،هْؾگیبؼم
کَ تأریؽ ؾیبظی ظؼ ؾًعگی هي ظانتٌع تهیگؽ هییکیٌن .هیي ضْنیجطتن کیَ هییتیْاًن ُیؽ ؼّؾ اؾ

ُوكؽم عبیهَ ظضتؽم ظاؼنبًب پكؽم گبّتبم ّ عؽّقن يؽّتی هؽالجت ّ پهتیجبًی کٌن.

ًیجی کٌمار

پیطگفتار مترجم
ثب ایٌکَ اهؽّؾٍ ثَ اؼؾل اقتؽاتکیکِ ًّْ،ؼی تْخَ ؾییبظی هینیْظ اهیب ٌُیْؾ تعیعاظ کویی اؾ

قبؾهبىُب ُكتٌع کَ هیظاًٌع چگًَْ ایي کبؼ ؼا ثَ ؼّنی لبثل اعتوبظ ّ پیْقتَ تجعیل کٌٌع .اگیؽ
ثَ تبؼیطچَ تدبؼت ًگبُی ثیبًعاؾین ایي زمیمت ثَظؼقتی ظؼ ،ى ههیطى اقیت .تسمیمیبت

ًهبى هیظُع کَ کوتؽ اؾ  0ظؼيع اؾ پؽّژٍُبی ًّْ،ؼی اًدبم نعٍ تْقظ ههیبلل ثیَ هْفمییت
ؼقیعٍاًع 99 .ظؼيع پؽّژٍُبی ثبلیهبًعٍ ثب نگكت هْاخَ هینًْع .اگؽ ًّْ،ؼی چییؿ ثكییبؼ

هِوی اقت پف چؽا تععاظ قبؾهبىُبی هْفك ظؼ اییي ؾهیٌیَ ؾییبظ ًیكیت چیؽا ًیؽش نگكیت

ًّْ،ؼی ٌُْؾ ایيلعؼ ثبال اقت

ّیدی کْهبؼ ظؼ کتبة ضْظ ثَ ًبم  0:0ؼّل عؽازی تشل ًوْظ یک ؼّیگیؽظ قیبضتبؼی ثیَ
هٌ ْؼ ایدبظ ًیّْ،ؼی ظؼ قیبؾهبى ؼا ًویبیم ظُیعّ .ی ثییبى هیًوبییع کیَ هیعل عؽازیی فؽایٌیع

ًّْ،ؼی ُفت قجک ههطى نبهل پیی ثیؽظى ثیَ همًیْظ ّ ُیع

نیٌبضت ؾهیٌیَ نیٌبضت

افؽاظ چبؼچْةثٌعی ثیٌم کبّل هفبُین چبؼچْةثٌعی ؼاٍزلُب ّ تسمك پیهیٌِبظات ظاؼظ
ّ ُؽ کعام اؾ قجکُب نبهل ؼّلُبیی گًْبگْى خِت ظقتیبثی اقت.

کتبة 0:0ؼّل عؽازی :ؼّیگؽظی قبضتبؼی ثؽای ایدبظ ًّْ،ؼی ظؼ قبؾهبى ؼا ثب لسبػ ُؽ

یک اؾ ایي قجکُب ثَ عٌْاى یک فًل خعاگبًیَ ثیب هدوْعیَای اؾ ؼّلُیب هعؽفیی هیکٌیع .ظؼ
ثطم غیل ضشيَای اؾ ایي قجکُب ّ ؼّلُب ثَ کبؼ ؼفتَ ثَ عْؼ ضشيَ ثیبى هیگؽظظ.
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سبک  :1پی بردن بو ىدف
ظؼ اّایل ؼًّع هب ظؼ ایي زبلت ُكتین کَ ثعاًین اؾ کدب نؽّع کٌین .لجل اؾ پیؽل هكیتمین

ثَ یک پؽّژٍ هگ

هیکٌین ّ ظًیبی ظؼ زبل تغیییؽ ؼا ظؼ اعیؽا

ضیْظ ظؼ ً یؽ هیگییؽین .تویبم

تغییییؽات ؼش ظاظٍ ظؼ تدییبؼت فٌییبّؼی خبهعییَ فؽٌُییگ قیبقییت ّ قییبیؽ هییْاؼظ ؼا ثؽؼقییی

هیکٌین، .ضؽیي اتفبلبت ،ضؽیي تسْالت ّ ،ضؽیي اضجیبؼ ؼا خویعّ،ؼی هییکٌین .ؼًّیعُبیی ؼا
کیَ هیتْاًٌییع زیْؾٍ هْضییْع هییب ؼا تسیت تییأریؽ لییؽاؼ ظٌُیع هغبلعییَ هیییکٌین .اریؽات کلییی ایییي

تغییؽات ؼا ثؽؼقی هیکٌینُ .وَ ایيُب ؼاُی ثَ هب اؼائَ هیظُع تب ههیگل اّلییَ ضیْظ ؼا ظّثیبؼٍ

تٌ ین کٌین ّ ثَ ظًجبل فؽيتُبی ًّْ،ؼی خعیع ثگؽظین .ایي ثیَ هیب کویک هیکٌیع تیب ظؼ هیْؼظ

ُع

ايلی کَ ثبیع زؽکت کٌین فکؽ کٌین.

ؼّلُب نبهل:
 :0-0گؿاؼلُبی Buzz

 :0-0هعیب اقگي هسجْة
ّ :3-0العیتُبی کلیعی
 :4-0هٌجع ًّْ،ؼی
 :5-0ؼًّعُبی هًبزجَ تطًًی
 :6-0کتبثطبًَ قٌدی کلیعّاژٍ
 :7-0ظٍ ًْع چبؼچْة ًّْ،ؼی
 :8-0چهن اًعاؾ ًّْ،ؼی
 :9-0هبتؽیف ؼًّعُب
ً :0:-0مهَ ُوگؽایی
 :00-0نٌبقبیی اؾ  ...ثَ
ً :00-0مهَ اّلیَ فؽيت
ً :03-0مهَ عؽضَ -فعبلیت -فؽٌُگ
 :04-0اًگیؿٍ ًبهَ

سبک  :6زمینو را بطناسید.
ظؼ "ظاًكییتي ؾهیٌییَ" هییب ؾهیٌییَ ؼا هغبلعییَ هیییکٌین .نییؽایظ یییب ؼّیییعاظُبیی ظؼ هسیغییی کییَ
پیهٌِبظات ًّْ،ؼی هب (هسًْالت ضعهبت تدؽثیبت هبؼکُب ّ لیؽٍ) ظؼ ،ى ّخیْظ ظاؼظ ییب

هیتْاًع ّخْظ ظانتَ ثبنع ثیَ ّلیْع هیپیًْیعظ کیَ ثكییبؼ تأریؽگیػاؼ اقیت .هیب ًسیٍْ عولگیؽظ

پیهییٌِبظُبیوبى ظؼ ثییبؾاؼ ؼا هغبلعییَ هیییکٌین .ثییؽ ؼّی پیهییٌِبظُبیی کییَ ههییبثَ پیهییٌِبظات هییب
ُكتٌع توؽکؿ هیکٌین ّ ًسٍْ عولگؽظ ،ىُیب ؼا هییثیٌین .قیبؾهبى ضیْظ ؼا هغبلعیَ هییکٌین ّ ثیَ

ُوَ ؼلجیب ّ اقیتؽاتکیُبی تکبهیل یبفتیَ ،ىُیب ًگیبٍ هییکٌین .ظؼ هیْؼظ ؼاثغیَ قیبؾهبى ضیْظ ثیب
هگولُبی ضْظ ظؼ يٌعت اعشعبت کكت هیکٌین .اعشع کكت هیکٌین کیَ ،ییب قیبقیتُب ّ
همؽؼات ظّلت تأریؽی ظؼ هْضْع ًّْ،ؼی هب ظاؼًع یب ضیؽ .ثَ عْؼ گكتؽظٍ ظؼ اییي زبلیت هیب

ثَ ً،چَ ظؼ ؾهیٌَ ًّْ،ؼی هب تغییؽ هیظُع اؾ خولَ خبهعیَ هسییظ يیٌعت فٌیبّؼی تدیبؼت
فؽٌُگ قیبقت ّ التًبظ تْخَ هیکٌین.
ؼّلُب نبهل:
 :0-0عؽذ تسمیك هْضْعی
 :0-0ثؽؼقی ؼقبًَُبی خوعی
 :3-0خكتدْی اًتهبؼات
ً :4-0مهَ ظّؼٍُب
ً :5-0مهَ تکبهل ًّْ،ؼی
ً :6-0وبیَ هبلی
 :7-0هعلُبی لبثل لیبـ
ً :8-0مهَ ؼلجب-هگولُب
 :9-0ظٍ ًْع تهطیى ًّْ،ؼی
 :0:-0عشئن تهطیًی يٌعت
 :00-0تدؿیَ ّ تسلیل SWOT

 :00-0هًبزجَ کبؼنٌبقبى هتطًى هْضْع
 :03-0ثس

ظؼ هْؼظ گؽٍُّبی خبلت

سبک  :3افراد را بطناسید.
ظؼ ایي زبلت ُع

هب ظؼک افؽاظ (کبؼثؽاى ًِبیی ّ قبیؽ قیِبهعاؼاى) ّ تعیبهشت ،ىُیب ثیب

ُوَ چیؿ ظؼ عْل ؾًعگی ؼّؾهؽٍ ،ىُب اقت .ظؼ ایي زبلت تکٌیکُبی قٌتی تسمییك ظؼ ثیبؾاؼ
ٌُگبهی کَ پیهٌِبظ خعیعی اؾ لجل تعؽیف نعٍ ثبنع ثكییبؼ کیبؼثؽظ ظاؼًیع .اهیب ثیؽای کهیف

ًیبؾُبی ثؽّ،ؼظٍ ًهعٍ یب ًبگفتَُبی یک نطى ثبیع ؼّلُب ّ اثؿاؼُیبی لعؼتوٌیعتؽی ظانیتَ
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ثبنییین .هییب اؾ ؼّلُییبی تسمیییك ههییبُعٍای ّ هؽظمًگییبؼی ثییؽای یییبظگیؽی ظؼهییْؼظ افییؽاظ ثییب
ؼّلُبیی هتفبّت اؾ هًبزجَ یب هغبلعبت گؽُّی هتوؽکؿ اقتفبظٍ هیکٌین .یک ُیع

ايیلی

ظؼ ایي زبلت اقتطؽاج اؼؾنوٌعتؽیي ثیٌم اؾ ههبُعات هب اقت" .ثییٌم" ظؼ ایٌدیب ثیَ عٌیْاى
یک هگبنفَ یب یبظگیؽی خبلت تعؽیف هینْظ کَ اؾ ههبُعٍ ؼفتیبؼ ّالعیی افیؽاظ پعییع هی،ییع.
ثًیؽت تعجیؽی اؾ ً،چَ ههبُعٍ هینْظ اقت ّ اللت ًتیدَ پؽقیعى قْال "چؽا " اقت.
ؼّلُب نبهل:
ً :0-3مهَ نؽکتکٌٌعگبى ظؼ تسمیك
 :0-3ثؽؼقی ثؽًبهَؼیؿی تسمیك
 :3-3عؽذ تسمیك کبؼثؽ
 :4-3پٌح عبهل اًكبًی
 :5-3انعبؼ
 :6-3ثبؾظیع هیعاًی
 :7-3هؽظمًگبؼی ّیعئْیی
 :8-3هًبزجَ هؽظمًگبؼی
 :9-3هًبزجَ ثب تًبّیؽ کبؼثؽ
، :0:-3ربؼ فؽٌُگی
 :00-3هؽتتقبؾی تًْیؽ
 :00-3نجیَقبؾی تدؽثَ
 :03-3فعبلیت هیعاًی
 :04-3تسمیك اؾ ؼاٍ ظّؼ
 :05-3پبیگبٍ ظاظٍای ههبُعات کبؼثؽ

سبک  :4چارچٌببندی بینصىا
پییف اؾ اًدییبم تسمیییك هؽزلییَ ثعییعی ّ،ؼظى قییبضتبؼ ثییَ ً،چییَ اؾ زبلتُییبی لجلییی یبفتییَ ّ

،هْضتیَایین اقیت .هیب ظاظٍُیبی خویعّ،ؼی نیعٍ ظؼ قیَ زبلیت لجلیی ؼا هؽتیت ضْنییَثٌعی ّ

قبؾهبًعُی هیکٌین ّ نیؽّع ثیَ ییبفتي الگُْیبی هِین هییکٌین .هیب ظاظٍُیبی هتٌیی ؼا تدؿییَ ّ
تسلیل هیکٌین ّ الگُْبیی ؼا ههبُعٍ هیکٌین کیَ ثیَ فؽيیتُب ییب خبیگبٍُیبی اقیتفبظٍ ًهیعٍ

ثبؾاؼ انبؼٍ ظاؼًع .یبفتي ثیٌمُب ّ الگُْبیی کیَ ثیَ عیْؼ هگیؽؼ اؾ تدؿییَ ّ تسلیلُیبی هتعیعظ

ظاظٍُب ثَ ظقیت هی،یٌیع هفییع اقیت .ثٌیبثؽایي ظؼ اییي زبلیت هیب اؾ تؽکیجیی اؾ اًیْاع هطتلیف
ؼّلُب ثؽای ثَ ظقیت ّ،ؼظى ظییعگبٍ چٌعگبًیَ اؾ ؾهیٌیَ ثیؽای ظؼک کبهیلتؽ اقیتفبظٍ هییکٌین.

ظقتْؼالعولُب یب ايْلی کَ ظؼ ایي زبلت تْلیع هینًْع ثَ هب کوک هیکٌٌع تب ثیَ زبلتُیبی
هطتلف ثؽای ثؽؼقی هفبُین ّ چبؼچْةثٌعی ثیٌم ّ عؽؾ فکؽ ثؽّین.
ؼّلُب نبهل:
 :0-4ههبُعات ثؽای یبفتي ظیعگبٍُب
 :0-4هؽتتقبؾی ضْنَُب
 :3-4پؽقمُبی پبیگبٍ ظاظٍای ههبُعات کبؼثؽ
 :4-4تدؿیَ ّ تسلیل پبقص کبؼثؽ
ً :5-4وْظاؼ قیكتنُبی ERAF

ّ :6-4ة اؼؾل تْيیفی
ً :7-4مهَ هْلعیت ًِبظُب
 :8-4ؼقن ًوْظاؼ ّى
 :9-4ؼقن ًوْظاؼ ظؼضتیً /یوَ ههجک
 :0:-4هبتؽیف ضْنَثٌعی هتمبؼى
 :00-4هبتؽیف ضْنَثٌعی ًبهتمبؼى
 :00-4نجگَقبؾی فعبلیت
 :03-4هبتؽیف ضْنَثٌعی ظیعگبٍُب
 :04-4ههطًبت هعٌبیی
 :05-4تعؽیف گؽٍُّبی کبؼثؽ
ً :06-4مهَ تدؽثَ خػاة
ً :07-4مهَ قفؽ کبؼثؽ
 :08-4چبؼچْة ضشيَ
 :09-4ایدبظ ايْل عؽازی
 :0:-4کبؼگبٍ تدؿیَ ّ تسلیل
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سبک  :5کاًش در مفاىیم
ظؼ ایي زبلت هب ثؽای نٌبقبیی فؽيتُب ّ کهف هفبُین خعیع عْفیبى فکیؽی قیبضتبؼی

ؼا اًدبم هیظُین .اؾ ثیٌمُب ّ ايْلی کَ لجشً تٌ ین کیؽظٍ ثیْظین ثیَ عٌیْاى هگبىُیبی نیؽّع
ثؽای تْلیع هفبُین اقتفبظٍ هیکٌین .اعویٌیبى زبيیل هییکٌین کیَ اییعٍُبی تیبؾٍ ّ خكیْؼاًَ اؾ
عؽیك خلكبت ههتؽک ضلك هینًْع .اعضبی تین ضوي تأضیؽ ظؼ اؼؾیبثی اًتمبظی ثؽ هفیبُین

یگعیگؽ ثٌب هیکٌٌع .ثعشٍّ ثب اقیتٌبظ ثیَ هفیبُین ضیْظ ثیؽ اقیبـ ًتیبیح زبيیل اؾ زبلتُیبی
لجلی اعویٌبى زبيیل هییکٌین کیَ هفیبُین لبثیل ظفیبع ثیْظٍ ّ ظؼ ّالعییت پبییَؼیؿی نیعٍاًع.
هفبُین هؽثْط ثَ هسًیْالت ضیعهبت اؼتجبعیبت هسیظُیب هبؼکُیب هیعلُبی تدیبؼی ّ
قبیؽ هْاؼظ هعویْالً ظؼ اییي زبلیت ثؽؼقیی هینیًْع .زتیی ظؼ اییي هؽزلیَ اّلییَ اکتهیب

هیب

ًوًَُْب ؼا هیقبؾین یب ثؽ ؼّی ثس ُبی تیوی یب ثؽای گؽفتي ثیبؾضْؼظ کیبؼثؽ ییب ههیتؽی ؾّظ
ٌُگبم توؽکؿ هیکٌین.
ؼّلُب نبهل:
 :0-5اؾ ايْل تب فؽيتُب
ً :0-5مهَ غٌُی فؽيت
 :3-5فؽضیَ اؼؾل
 :4-5تعؽیف نطًی
 :5-5خلكَ ایعٍپؽظاؾی
 :6-5هبتؽیف تْلیع هستْا
 :7-5اقتعبؼٍُب ّ لیبـُبی هفِْم
 :8-5ایعٍپؽظاؾی ایفبی ًمم
 :9-5ثبؾی ایعٍ پؽظاؾی
 :0:-5قٌبؼیْی عؽّقگی
ً :00-5وًَْ اّلیَ ؼفتبؼی
ً :00-5وًَْ اّلیَ هفِْهی
 :03-5عؽذ هفِْهی
 :04-5قٌبؼیُْبی هفِْم
 :05-5هؽتتقبؾی هفِْم

 :06-5هبتؽیف گؽٍّثٌعی هفِْم
 :07-5کبتبلْگ هفِْم
سبک  :6چارچٌببندی راهحلىا
ظؼ ای یي زبلییت هییب هدوْعییَ ثؿؼگ یی اؾ هفییبُین ؼا کییَ لییجشً ثییب تؽکی یت ،ىُییب ثییؽای تهییگیل

قیكتنُبی هفبُین ثب ًبم "ؼاٍ زل" تْقعَ یبفتَاًع ایدبظ هیکٌین .هفبُین ؼا اؼؾیبثی هییکٌین ّ
هفییبُیوی ؼا کییَ ثیهییتؽیي اؼؾل ؼا ثییؽای غیٌفعییبى (ظؼ ظؼخییَ اّل کییبؼثؽاى ّ ههییبلل) ظاؼًییع

نٌبقبیی هیکٌین .ثب اؼؾلتؽیي هفبُین ظؼ قیكتن هفبُیوی تؽکیت هینًْع کَ ثَضْثی ثب ُین
کبؼ هیکٌٌع ّ اؼؾل یگعیگؽ ؼا تمْیت هیکٌٌعُ .وچٌیي هفیبُین ؼا ثیؽ اقیبـ قیبؾگبؼی ،ىُیب

ثؽای کوک ثَ نگلگیؽی ؼاٍزلُبی خبهع اؼؾیبثی هیکٌین .اعویٌبى زبيل هیکٌین کَ هفیبُین
ّ ؼاٍزلُب ظؼ ظقتَثٌعیُب ّ قلكلَ هؽاتیت هفییع قیبؾهبى یبفتَاًیع ّ ثیب تکیؽاؼ اؾ ؼاٍزلُیبی

ًوًَْ اّلیَ اقیتفبظٍ هییکٌین ّ ،ىُیب ؼا ظؼ ّالعییت ،ؾهیبیم هییکٌین .ظؼ اییي زبلیت تْيییف
ؼاٍزلُب ثَ تًْیؽ تجعیل هینْظ تیب ثیَ تیین کیبؼثؽاى ّ ههیتؽی (ُیب) ییک زیف ازتییبعی اؾ
"ً،چَ هیتْاًع ثبنع" ثعُع.
ؼّلُب نبهل:
 :0-6قٌتؿ ؼیطتنٌبقی
 :0-6اؼؾیبثی هفِْم
ّ :3-6ة اؼؾل تدْیؿی
ً :4-6مهَ اتًبلظٌُعٍ-هفِْم
 :5-6قٌبؼیْی ،یٌعًٍگؽی
ً :6-6وْظاؼقبؾی اؾ ؼاٍزل
 :7-6يفسَ ظاقتبًی ؼاٍزل
 :8-6تًْیت ؼاٍزل
ً :9-6وًَْقبؾی ؼاٍزل
 :0:-6اؼؾیبثی ؼاٍزل
ً :00-6مهَؼاٍ ؼاٍزل
 :00-6پبیگبٍ ظاظٍای ؼاٍزل
 :03-6کبؼگبٍ قٌتؿ
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سبک  :7پیطنيادات را محقق کنید
ٌُگبهی کَ ؼاٍزلُبی ثبلمٍْ عؽذثٌعی ّ ًوًْیَُبی اّلییَ ،ؾهیبیم نیعًع ثیؽای اًتمیبل ثیَ
هؽزلَ اخؽا ثبیع ،ىُب ؼا اؼؾیبثی کؽظ .ظؼ ایي زبلت اعویٌبى زبيیل هییکٌین کیَ ؼاٍزلُیب ثیب

ُع

تدبؼة افؽاظ قبضتَ نعٍاًع ّ هیتْاًٌع اؼؾل ّالعی ؼا اؼائَ ظٌُعُ .وچٌیي هِین اقیت

کَ هغوئي نْیع ایي ؼاٍزلُب ثؽای قبؾهبىُبی تْلیعکٌٌعٍ اؼؾل التًبظی ظاؼًعٌُ .گبهی کیَ

ؼاٍزلُبی ثب اؼؾل ثبال ایدبظ کؽظین ثؽًبهَُبی اخؽایی ظًجبل هینًْع .ثعیي هٌ ْؼ ًیّْ،ؼاى
عؽازی ّ تدبؼت ثؽای تعؽیف خِبت اقتؽاتکیک هٌبقت ُوگبؼی هیکٌٌع .هیب ًمهیَ ؼاٍُیبیی

ؼا ثؽای ًهبى ظاظى پیهؽفت زعـؾظٍ نعٍ ؼاٍزلُب ظؼ هؽازیل ههیطى ایدیبظ هییکٌین .اییي
ًمهَُبی ؼاٍ ثب غیٌفعبى ثَ انتؽاک گػانتَ هینْظ ّ گبمُیبی الؾم ثیؽای اخیؽای ؼاٍ زیل ؼا ثیَ
ُوَ ًهبى هیظُع .یک پؽًّعٍ تدبؼی ثؽای العاهبت ثععی ثیب الیعاهبت ههیطى ّ ههطًیی
کَ قبؾهبى ثؽای تكِیل اخؽا ظًجبل ضْاُع کؽظ ،هبظٍ نعٍ اقت.
ؼّلُب نبهل:
ً :0-7مهَؼاٍ ؼاُجؽظ
 :0-7پلت فؽمُبی ًؽمافؿاؼی
 :3-7کبؼگبٍ ثؽًبهَؼیؿی اقتؽاتکی
 :4-7تْقعَ ،ؾهبیهی ّ ،ؾهْظى
 :5-7ثؽًبهَ اخؽایی
 :6-7عؽذ يشزیتُب
 :7-7ثؽًبهَ تهگیل تین
 :8-7ثیبًیَ چهن اًعاؾ
 :9-7ضشيَ ًّْ،ؼی
ثب اقتٌبظ ثؽ اُویت ؼّؾ افؿّى هجس

ًّْ،ؼی ّ عؽیمَ يیسیر هیعیؽیت فؽایٌیع ًیّْ،ؼی ثیَ

هٌ ْؼ کكت اؼؾل التًبظی کَ ثَ ًْثَ ضْظ تْقعَ ّ پیهؽفت التًبظی کهیْؼُب ؼا ثیَ ُویؽاٍ

ظانتَ ّ قغر ؼفبٍ اختوبعی ؼا ثِجْظ هیثطهع ثیؽ ،ى نیعین تیب ثیب تؽخویَ کتیبة هیػکْؼ ًمیم
کْچگی ؼا ظؼ ایي هِن ظانتَ ثبنین .اهیع اقیت اییي اریؽ ؼاٌُویبی ؼاٍ هیعیؽاى ّ ظاًهیوٌعاى ظؼ
خِت هعیؽیت يسیر فؽایٌع ًّْ،ؼی ّ اضػ تًویوبت ،گبُبًَ ّ ًّْ،ؼاًَ ثیْظٍ ّ عیشٍّ ثیؽ ،ى
گبهی ظؼ خِت تعبلی ثیم اؾ پیم هجبز

ًْاّؼی ظؼ عؽيَ هعیؽیتی ثبنع.

ظؼ هییعت ؾهییبى تؽخوییَ ایییي کتییبة اؾ زوبیتُییب ّ پهییتیجبًیُبی ظّقییتبى ؾی یبظی ثؽضییْظاؼ

ثْظٍاین کَ خب ظاؼظ اؾ یگبیک ،ىُب تهگؽ ّ لعؼظاًی ًوبیین.

ظؼ ًِبیت ضیبعؽ ًهیبى هیگیؽظین اؼقیبل ً یؽات ّ ًمیعُبی اًعیهیوٌعاًَ نیوب فؽُیطتگیبى

پیؽاهْى هجبز

هغؽذ گؽظیعٍ یبؼیظٌُعٍ هب ضْاُیع ثیْظ .لیػا هیتْاًییع ً یؽات ّ ظییعگبٍُبی

ضْظ ؼا اؾ عؽیك پكت الگتؽًّیگی  ma. tahmasian@gmail. comثب هب هغؽذ ًوبییع.

مارینو طيماسیان
علی ميری
بيار 14::
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نٌآًری :یک پیطنياد پایدار میباضد کو در یک زمینو ً زمان خاظ جدید استت ً باعت

ایجاد ارزش کاربر ً ارائوکننده میضٌد.

اؾ ً،دبیی کَ نؽکتُبیی هبًٌیع اپیل ّ گْگیل عٌیبّیي ايیلی ؼا ثیَ ضیْظ اضتًیبو ظاظٍ ّ

تْخَ هعیؽاى اخؽایی ؼا ظؼ ُوَ خب خلت هیکٌٌیع اهیؽّؾٍ تمؽیجیبً تویبهی هدیشت ژّؼًبلُیب

کٌفؽاًفُییب ّ اتییبق خلكییبت ل یؽق ظؼ ايییغشذ "ًییّْ،ؼی" ُكییتٌع ً .یّْ،ؼی اؾ ؼاٍ ؼق ییعٍ ّ
قؽّيعای ؾیبظی ظؼ ظًیبی تدبؼت ایدبظ کؽظٍ اقت.

ثب ایٌکَ ثَ اؼؾل اقتؽاتکیکِ ًّْ،ؼی تْخَ ؾییبظی هینیْظ ٌُیْؾ تعیعاظ کویی اؾ قیبؾهبىُب

ُكتٌع کَ هییظاًٌیع چگًْیَ اییي کیبؼ ؼا ثیَ ؼّنیی لبثلاعتویبظ ّ پیْقیتَ تجیعیل کٌٌیع .اگیؽ ثیَ
تبؼیطچَ تدبؼت ًگبُی ثیبًعاؾین ایي زمیمیت ثیَ ظؼقیتی ظؼ ،ى ههیطى اقیت .تسمیمیبت
ًهبى هیظُیع کیَ کوتیؽ اؾ  4ظؼيیع اؾ پؽّژٍُیبی ًیّْ،ؼی اًدیبم نیعٍ تْقیظ ههیبلل (عجیك
گؿاؼل هٌجعی اؾ نؽکت  )Doblin Incثب هْفمیت ثیَ ارجیبت ؼقییعٍاًع 96 .ظؼيیع هؽثیْط ثیَ

پؽّژٍُبی ثبلیهبًعٍ ثب نگكت هْاخَ هینًْع.

اگؽ ًّْ،ؼی چیؿ ثكیبؼ هِوی اقت پف چیؽا تعیعاظ قیبؾهبىُبی هْفیك ظؼ اییي ؾهیٌیَ ؾییبظ

ًیكت چؽا ًؽش نگكت ًّْ،ؼی ٌُْؾ ایيلعؼ ثبال اقت ثؽای نؽّع چِبؼ فؽٌ هِن ّخْظ

ظاؼظ کَ اؾ ظقیتیبثی قیبؾهبىُب ثیَ ًیّْ،ؼی قیكیتوی خلیْگیؽی هییکٌٌیع .ثیبیییع تکتیک اییي
فؽٌُب ؼا یکثَیک ثؽؼقی کٌین ّ علیت ًبظؼقیت ثیْظى ،ىُیب ؼا پییعا کٌییعُ .نچٌییي ثیبیییع
ؼاٍُبیی ثِتؽ ثؽای ظقتیبثی هغوئي ثَ ًّْ،ؼی ايلی ثیبثین.
فرضّ،ًْ :ؼی ُوبًغْؼ کَ ظؼ زبل زبضؽ اًدبم هینْظ ثَ اًعاؾٍ کبفی ضْة اقت.

ًاقعی تت :هتطًًییبى "ؼّی ؾهیٌییَ" اللییت هٌجییع ای یعٍُبی پیهییؽفت ُكییتٌع اهییب ،ىُییب ثییَ

قبضتبؼُب ّ فؽایٌعُبیی کَ ثَ ،ىُب ظؼ ثؽًبهَؼیؿی ّ تعؽیف ًّْ،ؼی کوک کٌع ًیبؾ ظاؼًع.

ّلتی اؾ یک تین ًیّْ،ؼی ضْاقیتَ هیینیْظ کبؼُیبیی فؽاتیؽ اؾ ايیشذُبی تیعؼیدی ظؼ ییک

پیهیٌِبظ اًدییبم ظٌُییع یعٌیی ًییّْ،ؼیُییبی خِهیی ّ ییب ؼاظیگیبل ؼا تْقیعَ ظٌُییع ظؼ زمیمییت

ثكیبؼی نیٍُْب ّ اثؿاؼُبی هْخْظ ظؼ اییي اهیؽ ظیگیؽ کیبؼثؽظی ًعاؼًیع .پیی ثیؽظى ثیَ ًییبؾ ثیَ
ؼّلُبی خعیع کبؼی ازتوبل ظاؼظ ثبع

ایدبظ ازكبـ ثیُعفی ظؼ تینُیب نیْظ .ثیَ عٌیْاى

هثبل یک هبتؽیف  0×0اثؿاؼی اقت کَ ثَ عْؼ گكتؽظٍ ثیؽای تؽقیین فضیبی ثیبؾاؼ ّ فؽيیت
اقتفبظٍ هینْظ؛ اهب ّلتی ًّْ،ؼی کَ ثیَ ظًجیبل ،ى ُكیتین ،ىلیعؼ ثٌییبظی اقیت کیَ ٌُیْؾ ؼلجیب
ظبُؽ ًهعٍاًع ههگشت ثَ عْؼ کبهیل نیٌبضتَ ًهیعٍاًع ّ فؽيیتُب ٌُیْؾ تعؽییف ًهیعٍاًع

چگًَْ یک تین ثبیع اؾ ایي اثؿاؼ اقتفبظٍ کٌع
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فرضّ،ًْ :ؼی ثؽای هعیؽاى اخؽایی اقت.

ًاقعیت :توؽیي کٌٌعگبى "ؼّی ؾهییي" اللیت هٌجیع اییعٍُبی پیهیؽفت ُكیتٌع اهیب ًِ،یب ثیَ

قبضتبؼُب ّ فؽایٌعُبیی ثؽای کوک ظؼ ثؽًبهَؼیؿی ّ تعؽیف ًّْ،ؼی ًیبؾ ظاؼًع.

ثیهتؽ تفکؽات فعلی ظؼ هْؼظ ًّْ،ؼی هیتْاًٌع ثَ عٌْاى یک یبظّ،ؼی ثؽای هعیؽاى اخؽایی

ثبؾؼگبًی هفیع ثبنٌع .ایي ًّْ،ؼی یک ثطم ضؽّؼی اؾ اییي اقیتؽاتکی اقیت ّ ثیَ هیعیؽاى ظؼ
اظاهَ ًّْ،ؼی ثب هثبلُبی الِبمثطم هعؽّفی هبًٌیع  Apple iPodؼاٌُویبیی ّ کویک هییکٌیع.

ظؼ زبلی کَ ً ؽیَُبی عوْهی اقتؽاتکیُب ّ ؼّیگؽظُبی ثبؾاؼ ؼا هیتْاى گبمُیبی اقبقیی ظؼ
خِیت ًییّْ،ؼی ظاًكیت اهییب اییي هییْاؼظ تٌِییب گبمُییبی اقبقیی ًیكییتٌع .پیف اؾ تعؽییف اثتکییبؼ

ًّْ،ؼاًیَ تینُییبی هتهییگل اؾ هییعیؽاى عؽازییبى هسممییبى ثبؾاؼیبثییبى ّ هٌِعقییبى ثبییع ًسییٍْ
عولگؽظ ،ى ؼا ثؽؼقی کٌٌع .تین ثبیع عؽزی ؼا ثؽای ّؼّظ ثَ ثبؾاؼ ،هبظٍ کٌع کیَ ُییچ کیف لیجشً
،ى ؼا اًدبم ًیعاظٍ اقیت .تیین چیَ هكییؽ خعییع ّ هتفیبّتی ؼا ثبییع عیی کٌیع ثیَ چیَ هؽازیل

فعبلیتُب ّ هِبؼتُبیی ًیبؾ ضْاُع ثْظ

ًّْ،ؼی ثبیع ثَ قیغسی ثؽقیع کیَ قیثالُبیی هبًٌیع "چگًْیَ اییي کیبؼ ؼا اًدیبم ظُیین " ّ

ُوچٌیي "چَ کبؼی اًدبم هیظُین " پبقص ظاظٍ نًْع.
فرضّ،ًْ :ؼی ثؽای هتطًًبى اقت.

ًاقعیتّ،ًْ :ؼی فمظ ثؽای هتطًًبى ًیكت .هتطًًبى ثبیع ثیب هیعیؽاى ُوگیبؼی کٌٌیع

تب ثتْاًٌع تبکتیکُبی ًّْ،ؼی ؼا ظؼ یک اقتؽاتکی ثؿؼگتؽ اظلبم کٌٌع.
ًّْ،ؼی تعؼیدی ثَ عٌْاى یک اقتؽاتکی ظؼ لبلت الؿاهیبت اُیعا

ّ ههطًیبت کكیت ّ

کبؼ ثَ هتطًًبى هٌتمل هینیْظ .اقیٌبظ ّ هیعاؼک هؽؾُیبی ؼاٍ زیل ؼا ثیَ ّضیْذ ههیطى
هیکٌٌع ًتیدَ ًِبیی ؼا نؽذ هیظٌُع ّ ُنچٌیي هعیبؼُبی هْفمیت ؼا تعییي هیکٌٌیع؛ اهیب ظؼ

ظًیبی ًْظِْؼِ ًّْ،ؼیُبی خِهی ّ ؼاظیگبل هتطًًبى ثبیع ثتْاًٌع فؽضییَُبی لجلیی ؼا ؾییؽ
قثال ثجؽًع اؾ ايْل ؾهیٌَُبی ظاًم ضْظ ثؽگؽظًع ّ فؽاتؽ اؾ ایي ايْل ًیبؾُب ّ فؽيیتُبی

ؼفع ًهعٍی ثبؾاؼ ؼا کهف کٌٌع .ایي اهؽ هكتلؿم ظؼک عویمی اؾ اقیتؽاتکیُبی تدیبؼی پهیت

کبؼ هیثبنع ّ ظؼ ُّلَ اّل ثبیع ههطى نْظ کَ نؽکت ظؼ کدب ّ چؽا قعی ظؼ ًّْ،ؼی ظاؼظ.
ُیچ ؼّیگؽظی ظؼ زبل زبضؽ ّخْظ ًعاؼظ کَ ثیي ً،چیَ کیَ هتطًًیبى اًدیبم هییظٌُیع ّ

چگیًْگی تیأریؽ الییعاهبت ،ىُیب ثییؽ اقیتؽاتکی اؼتجییبط ثؽلیؽاؼ کٌیع .اییي لغیع اؼتجییبط هٌدیؽ ثییَ
ّضعیتی هینْظ کَ ظؼ ،ى هتطًًبى هؽؾُب ؼا تغییؽ هیظٌُیع ّ هفؽّضیبت ؼا ثیعّى تْخیَ ّ

ظؼک ایٌکَ ،یب ایعٍُبی ،ىُب ثب یک اقتؽاتکی هٌغمی ّ قْظّ،ؼ هٌغجك اقت یب ًَ ثؽهیگؽظاًٌع.

هتطًًبى ثَ فؽٌُگ لغتی اؾ اثؿاؼُب ّ فعبلیتُیب ًییبؾ ظاؼًیع، .ىُیب ُوچٌییي ثیَ ییک کتیبة
ؼاٌُوب ًیبؾ ظاؼًع کَ ایي اثؿاؼُب ّ فعبلیتُب ؼا ظؼ تئْؼی ّ اقتؽاتکی ًّْ،ؼی اظلبم کٌع.
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فرض" :ثؽًبهَؼیؿی ًّْ،ؼی" یک اکكی هْؼّى اقت.

ًاقعیت :ؼّیگؽظُبی علوی ّ اًعاؾٍگیؽی نعٍ ثؽای ًیّْ،ؼی ّخیْظ ظاؼًیع ّ اییي ؼّیگؽظُیب

هیتْاًٌع ًّْ،ؼی ؼا ثَ یک ؼًّع هٌ ن ّ قیكتوبتیک تجعیل کٌٌع.

ّلتی قبؾهبىُب ثَ هعیؽیت فکؽ هیکٌٌع ثَ کٌتؽل ّ فؽایٌعُبیی فکؽ هیکٌٌیع کیَ هییتْاًٌیع

پیمثیٌی ثؽًبهَؼیؿی قیكتنقبؾی ّ ُعایت نًْع تب ًتیبیح لبثیل پیمثیٌیی ظانیتَ ثبنیٌع .ثیب
ایي زبل ّلتی ،ىُب ثَ ًّْ،ؼی فکؽ هیکٌٌع ایي ّیکگیُب ثَ غُي ضغیْؼ ًوییکٌٌیع .اییي ییک
اعتمبظ ؼایح اقت کَ ًّْ،ؼی يؽفبً "اًدبم هتفیبّت کبؼُیب " ّ ییب "تفکیؽ ضیبؼج اؾ چیبؼچْة"

اقت کَ ظؼ ،ى لْاًیي عبظی هعیؽیت اعوبل ًوینًْع.

ثب ایي ّخْظ تععاظ کوی اؾ قبؾهبىُب هیتْاًٌع اؾ عِعٍ قؽهبیَگػاؼی ظؼ چٌیي عولیی ثؽ،یٌیع

کَ اؾ کٌتؽلُب قؽپیچی هیکٌع .قیبؾهبىُب ثیؽای هْفمییت ثیمتیؽ ثیَ ؼّیگیؽظ خعییعی ثیؽای
توؽیي ایي عول ًیبؾ پیعا ضْاٌُع کؽظ.

ؼّیَ ًیّْ،ؼی ثبییع ثیؽ قیبؾهبىُبیی کیَ قیعی ظؼ اقیتفبظٍ اؾ لیعؼت ،ى ظاؼًیع هكیلظ نیْظ.

ًّْ،ؼی یک ظاًم اقت ّ خبظّ ًیكیتً .یّْ،ؼی چییؿی اقیت کیَ قیبؾهبىُب هییتْاًٌیع ثیؽای
توؽیي پیهؽفت ّ تعبلیِ ضْظ ،ى ؼا اًتطبة کٌٌع .ایي کتبة ظؼ هْؼظ ًسیٍْ ههیبؼکت ظؼ اییي
توؽیٌبت اقت.

چهار اصل اساسی نوآوری موفق
تدؿیَ ّ تسلیل ثؽضی اؾ ًّْ،ؼتؽیي نؽکتُبی خِبى ّ هغبلعَ يیعُب ًیّْ،ؼی هْفیك ًهیبى

ظاظ کییَ چِییبؼ ايییل ثییؽای ًییّْ،ؼی ّخییْظ ظاؼً یع ّ هجتکییؽاى هْفییك ثییَ ظًجییبل ،ىُییب ُكییتٌع .ث یب
پبیَگػاؼی ایي ايْل قبؾهبىُب هیتْاًٌع تكلظ ضْظ ؼا ثؽ نیٍُْبی خعیع ّ هیثرؽ ظؼ ًیّْ،ؼی
افؿایم ظٌُع.

اصل  :1ایجاد نوآوری در اطراف تجربیات
تدؽثَ ؼا هیتْاى ثَ عٌْاى "عول ؾیكیتي اؾ عؽییك ؼّییعاظُب" تعؽییف کیؽظ .اگؽچیَ "تدؽثیَ

کبؼثؽی" (یب  )UXثب يٌبیع ًؽمافؿاؼی ّ فٌبّؼی اعشعبت ُوؽاٍ نعٍ اقت اهب تدؽثَ کبؼثؽی
عبهل ايلی هْفمیت ُؽ ًْع عؽضیَای هییثبنیعُ .یؽ ییک اؾ نیؽکتُب ّ قیبؾهبىُب تیب زیعی

ثبع

ایدبظ تدؽثَُبی خعیع ظؼ افؽاظ خبهعَ ّ یب تست تأریؽ لیؽاؼ ظاظى تدؽثیَُبی لجلیی ،ىُیب

هینًْع .توؽکؿ ثؽ هبُیت ،ى تدؽثیبت ًمغیَ نیؽّع ثكییبؼ هٌبقیجی ثیؽای ًیّْ،ؼی هسكیْة
هینْظ.

