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 منابع کشف ایده را بشناسید.

  یک ایده خوب ،خوب .نقطه شروع یک فعالیت«توان به آرزوهای بزرگ دست یافتمی ،با افکار و ایده های کوچک»
ه رساند داشتهایی که شما را به موفقیت میهایی برای شروع فعالیتشما به عنوان یک فرد موفق باید ایده .است

 توانید از آنها ایده های نو و متفاوتی کسب کنید عبارتند از:باشید. منابعی که می

 ی پیش بینی اهشکست ،های پیش بینی نشدهپیش بینی نشده ها: پیش بینی نشده ها در برگیرنده موفقیت

ده ای های پیش بینی نشباشند. شما در مواجه با چنین موقعیتنشده و وقایع بیرونی پیش بینی نشده می

 از شرایط جدید به وجود آمده به افکار نو و ایده های نویی دست یابید. توانیدمی

  اره اش« باید باشدآنچه »و « آنچه که هست»عدم تناسب: عدم تناسب به اختالف و تضاد و ناسازگاری بین

نشانه تغییری است که یا قبالً  ،چه موفقیت و چه شکست ،دارد. عدم تناسب هم مثل واقعه غیر منتظره

 تواند در آینده اتفاق بیافتد.اتفاق افتاده یا می

 ها و خألهایی است که در یک فرایند تولید صنعتی یا خدماتی وجود نیاز فرایند: منظور از نیاز فرایند کاستی

کاری است که باید »بلکه منشأ آن  ،آیددارد. در حقیقت این خأل ناگهانی به علت یک واقعه به وجود نمی

 طرحی ،برای رفع این نیاز باید فرایند را کامل کرد و حلقه های ضعیف آن را جایگزین نمود«. انجام شود

 جدید برای فرایند ریخت و از دانش نوین بهره برد.

 موقعیت آموزشی و درآمد  ،اشتغال ،ترکیب ،توزیع ،یراتی در مواردی همچون اندازهتغییرات جمعیتی: تغی

تغییرات جمعیت شناختی تأثیرات چشمگیری بر خرید و فروش و مبادالت بر جای  ،آحاد جمعیتی

 گذارند: چه چیز خریده شود؟ چه کسی بخرد؟می

 ی هایها و فرصتتواند ایدهو ادراکات می هاها و استنباطات: تغییر برداشتبرداشت ،دگرگون شدن ادراکات

حقایق را واژگون  ،در اختیار شما به عنوان فردی موفق و خواهان پیشرفت قرار دهد. تغییر در نگرش و ادراک

دهد. آنچه معرف چگونگی نگرش افراد به مسائل است کند؛ اگرچه معنی آنها را به سرعت تغییر مینمی

باشد به مشرب مردم بازمی گردد و تغییر در خلقیات انسان اغلب موجب بیش از آنکه به حقایق مربوط 

ه که گونهایی برای خالقیت ایجاد کند همانتواند فرصتشود. این مسأله میتغییر در تعریف او از اشیا می

مک دونالد و کنتاکی از دگرگون شدن نحوه تغذیه مردم و تمایل آنها به مصرف غذاهای آماده به عنوان 

 مندی از مزایای آن استفاده کرد.تی برای کسب و کار و بهرهفرص

 د تواندانش جدید: پیدایش دانش جدید و تبدیل آن به محصول، فرایند و یا خدمات و عرضه آن به بازار می

 های جدید به دنبال داشته باشد.هایی برای شما به عنوان فردی جویای فرصتفرصت
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کارایی در مدیریت امروز بسیار اهمیت دارند. اثربخشی به معنای انجام دادن کارهای درست و کارایی  مفهوم اثر بخشی و

یگر است یا به عبارت د« ترتر و ارزانبهتر، سریع ،بیشتر»معنای  به معنای انجام درست انجام دادن کارها. کارایی تلویحاً به

ف است. اثربخشی معنایی متفاوت با کارایی دارد. تمرکز و تاکید آن به معنای خوب انجام دادن هر امری بدون افت و اتال

 ،ها یا نتایج مطلوب خود نائل آیید از این رو برای اثربخشیشود که شما به هدفبر نتایج کار است. اثربخشی وقتی حاصل می

برای انجام دادن انتخاب  و امور و کارهای درست را های مناسب و مقتضی تعیین کنیددر درجه اول باید بتوانید هدف

ود. شاثربخشی کلید موفقیت شما محسوب می ،ولی اثربخشی حساس و حیاتی است نمایید. اگرچه کارایی اهمیت دارد

 بنابراین مسأله اصلی در مرحله اول یافتن کارهای درست است نه درست انجام دادن کارها.

 

 

  را برای خود ترسیم نمایید. SWOTپیش از انجام هر کاری نمودار 

 بهتر است که عالوه بر رئیس شرکت و مدیران بازاریابی، .باشدمی SWOT ترین نوع تحلیلدقیق هر کسب و کاری نیازمند

ها، تهدیدها و نقاط قوت و ها نیز در شناسایی فرصتباشند و آن SWOT دیگر کارمندان شرکت نیز درگیر فرآیند تحلیل

 .کسب و کارتان را به صورت تیمی انجام بدهید SWOT داشته باشند. به نوعی تحلیلضعف شرکت، سهمی 

 

 

 اول اثربخش باشید بعد کارا

 


