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دفترچه یکد ک  

  ارزش آفرینی و کارآفرینی مبتنی بر تفکربخش سؤاالت 
 

یکی از رویکردهای جدید حل مسئله است که با تمرکز بر کاربران و بر اساس مشاهدات  ،(Design Thinking) تفکر طراحی

انتقال مشاهدات به بینش و تبدیل کردن بینش به ، آنمأموریت و  کندحل مشکالت را معرفی میترین راهو اطالعات، خالقانه

 .دهنداست که زندگی را بهبود می محصوالت و خدماتی

رود: پیدا کردن است. درواقع تفکر طراحی حول این محور پیش می «بهبود زندگی»ف، هدف قرار دادن ی خاص این تعرینکته

 .ها را در اولویت قرار دهیمای که مردم و نیازهای آنحل تازه و خالقانه برای مشکالت، اما به شیوهراه

؛ این نظریه را رابرت ای سیمون د، یعنی زمانی کهگردبرمی ۱۹۶۹عنوان یک روش تفکر، به سال ی استفاده از طراحی بهتاریخچه

، این تئوری تافتس دانشگاه ، استاد مهندسی معماریرولف فاست میالدی، ۹۰و  ۸۰های در مهندسی طراحی به کار گرفت. در دهه

، تفکر طراحی را IDEO گذار، بنیاندیوید م. کلی ازآن،توسعه داد و پس« ردی عملکتفکر طراحی: روش خالقانه»را تحت عنوان 

 .برای اهداف تجاری تعریف کرد

لوب حل مطفرد و خالقانه، راههای منحصربهگیری از تکنیکاما تفکر طراحی چیست؟ تفکر طراحی یک متدولوژی است که با بهره

وز شد، اما امری پیش، این متدولوژی فقط توسط طراحان به کار گرفته میدههدهد. گرچه تا چند مشکالت پیچیده را پیشنهاد می

 .شده استهای نوآورانه و حل مشکالت باشد، شناختهکارایی آن برای هر چیزی که مستلزم ایده

اشته نیاز دها زمان شدن به یک طراح خوب، به سال. شاید تبدیلشما نباید لزوماً یک طراح باشید تا مثل طراحان فکر کنید

از  یکی هدایت، مدیریت، خلق و نوآوری را طراحی کنید. درواقع تفکر طراحی به هیچتوانید در هرزمانی، مسیر و شیوهباشد، اما می

شود. چنانکه امروز اغلب برندهای مشهور جهان، از این متدولوژی برای حل مشکالت های خاص صنعتی یا تخصصی محدود نمیزمینه

 .کنندهای جدید استفاده میفرصتموجود و کشف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روند. شما باید یک مشکل را مشخص کنید، ی علمی و قواعد ثابت پیش میرویکردهای متداول و سنتی حل مسئله، معموالً بر پایه

 .را به دست آوریدی مطلوب پیش بروید و امیدوار باشید که نتیجه ابزارها و مراحل کار را تعریف کنید و سپس طبق برنامه

https://www.zoomit.ir/tag/university/
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ه منبع شده، بی تعریفمثال اگر مسئلهعنوانبه پذیر، نوآورانه و مؤثر نیست.اما همیشه انعطافاین رویکرد، واضح و روشن است. 

 شود؟اصلی مشکل اشاره نکند چه می

 ئنمطم باید و کنیممی طراحی کنندهمصرف بر مبتنی را خود استراتژی ما. است «محور کاربر» متدولوژی یک طراحی تفکراما 

حل مطلوب را کنیم تا زمانی که راهقلب مراحل طراحی قرار دارند. از همان زمانی که مسئله را تعریف می در کاربران، که شویم

منظور بهبود محصول یا ی ما است که بهکنیم، بازخورد کاربران، یکی از اجرای همیشگی پروسهعنوان یک محصول معرفی میبه

 .گیردشده، مورداستفاده قرار میدمات طراحیخ

 :کندی طراحی استنفورد، روند تفکر طراحی را به پنج مرحله تقسیم میو مدیر دانشکده IDEO دیوید کلی، مؤسس

 درک نیازهای مشتریان 

 تعریف مسئله 

 ایده پردازی 

 پروتوتایپ 

 تست محصول 

 

 

 

 

 

 

 

 درک نیازهای مشتریان -۱

ی تفکر طراحی، درواقع شود. اولین مرحله از پروسهفرد است که توسط مردم تعریف میی منحصربههر مشکل، دارای یک زمینه

ها و نیازهای مخاطبین است. در این مرحله، شما مخاطبان را به معنای درک باورها، ارزش (Empathies) همدلی کردن

 .شویدها وارد تعامل میکنید و با آنها را درک میآندهید، ها گوش میکنید، به آنمی« مشاهده»

ها را درک کنید. همچنین باید در محیط فیزیکی های آنشما باید از طریق مشاهده، مشارکت و همدردی با مردم، تجربیات و انگیزه

رک و همدلی، یکی از مبانی و ها پیدا کنید. دتری نسبت به مشکالت جاری و مسائل شخصی آنها قرار بگیرید تا آگاهی عمیقآن

ی منظور دستیابکند فرضیاتی را که در مورد جهان دارند، بهمحور است، چراکه به متفکران کمک میها فرآیندهای طراحی انسانپایه

 .ها کنار بگذارندبه بینش کاربران و نیازهای آن

شود تا در مراحل بعد مورداستفاده قرار بگیرد. آوری میعتوجهی از اطالعات جمدر این مرحله بسته به محدودیت زمانی، حجم قابل

 .آیدی محصول خاص، به دست میها و مشکالت مربوط به توسعههمچنین بهترین درک ممکن از کاربران، نیازهای آن
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 تعریف مسئله -۲

به بینش، ارتباطات و الگوها تبدیل کنید. اطالعات را  ردازشاید، پی دوم، باید مواردی را که در مورد مخاطبان فهمیدهدر مرحله

ی اطالعاتی که ها را آغاز کنید. چه چیزی در همهحلکنید. سپس چالشی را که با آن مواجهید تعریف کرده و حرکت به سمت راه

 اید مشترک است و این وجه اشتراک، به کدام نیاز مخاطبان شما اشاره دارد؟آوری کردهجمع

ها، توابع و عناصری ارائه دهند العاده بهتری در مورد خلق ویژگیهای فوقکند ایدهاحان تیم کمک میی تعریف مسئله، به طرمرحله

 رتفک طراحی یپروسه سوم  یدهد مشکالت خود را حل کنند. مرحلهشود؛ یا الاقل به کاربران اجازه میکه به حل مسئله منجر می

 سد.رها میحلی راهپرسید که به یافتن ایده. چراکه شما سؤاالتی میشودمی شروع نقطه همین از آهستگی به پردازی،ایده یعنی

 

 ی راهکارهای ممکنایده پردازی، تمرکز بر همه -۳

است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. نکته این نیست که  هااز ایده مغز خالی کردنی پردازی، مرحلهی ایدهمرحله

حل کامل و عالی برسید. بلکه باید تمامی احتماالت و امکانات را مطرح های بد جدا کنید یا حتی به یک راههای خوب را از ایدهایده

 .کنید

 قعیت این است که هرکسی، به روش خود خالق است. ی ایده پردازی، مشارکت و همکاری است. واهای اصلی مرحلهیکی از ویژگی

ی اول درک ها را در مرحلههای خود را بیان کنند. شما کاربران و نیازهای آناند که ایدهبنابراین در این مرحله، اعضای تیم آماده

توانید اید. پس حاال میعریف مسئله رسیدهی تاید و نهایتًا به بیانیهی دوم مورد تحلیل قرار دادهاید، مشاهدات خود را در مرحلهکرده

ی ای. شما باید در انتهای مرحلههم فارغ از هر چهارچوب محدودکنندهی اعضای تیم، شروع به فکر کردن کنید، آندر کنار همه

 .آوری کرده باشیدهای ممکن را جمعپردازی، تمام ایدهایده

 چندگانه هایحلراه تست و ی آزمایشی(پروتوتایپ )نمونه -۴

ی پروتوتایپ، هدف این اید. در مرحلهی متعددی را به دست آوردههای بالقوهحلپردازی راهی ایدهآل، شما از مرحلهدر حالت ایده

فی تلهای مختواند فرمکند که پروتوتایپ، میی آموزشی دانشگاه استنفورد اشاره میها را تست کنید. مقالهاست که بهترین ایده

های های کوچک پرشده، یا یک استوری بورد، یا یک آیتم فیزیکی یا دیجیتالی )نسخهداشته باشد. نظیر یک دیوار که از یادداشت

 .ارزان و مقیاس کوچک محصول(، یا حتی یک فعالیت تعاملی

 حل برای مخاطبانتست، پیدا کردن بهترین راه -۵

 پروتوتایپ خودایده یا شاید مجبور باشید  و  دهدلی و مخاطبان به شما یاد میهای احتماحلتست، نکات بیشتری در مورد راه

 .شده را توسعه دهیدکند پروتوتایپ اصالحزیاد، تست به شما کمک میاحتمال. بهرا اصالح کنید

 کندی محصول، خوب کار میهایی از نمونه اولیههای مهم در مورد اینکه چه جنبهکند بینشی این تعامل به شما کمک میمشاهده

 کند( به دست آورید. )یا نمی

 
  

https://www.zoomit.ir/tag/brain/
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که شودتوصیف می POV  (Point Of View) نظر یاتحت عنوان ایجاد یک نقطه یفرآیند در تفکر طراحی، ( ۱)سوال

 و به شرح زیر است: گیردنظر شکل میهای نهایی ، بر مبنای این نقطهحلراهحل یا راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟صحیح نمی باشددر این رابطه چند جمله 

 خروجی مرحله سه تفکر طراحی می باشد.این بیانیه  -

ما نیاز داریم سهم بازار محصوالت غذایی خودمان را به میزان پنج درصد میان دختران نوجوان توسعه  »به عنوان مثال  -

 مناسب به شمار می رود.  POVیک «  دهیم

به  «نقطه نظر»بیانیه مناسبی برای « دختران نوجوان باید غذاهای مناسب و مغذی بخورند تا رشد کنند و سالم بمانند » -

 شمار نمی رود.

 تحت عنوان آرزو یا نیاز شرکت تعریف شود. بهتر استی بیانیهاین  -

 
  دو  مورد -3    یک مورد -2   صفر مورد   -۱

 چهار مورد -5   سه  مورد -4

 

 از سایر مراحل کاربرد دارد.متدی که در شکل زیر مشاهده می نمایید در یکی از مراحل تفکر طراحی بیش ( ۲)سوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POVبیانیه 

 ---------------ز دارد که به روشی نیا -------------------

---------------------------------------چون 

------------- 

 سبز                                          زرد

 

 

 سفید                                         آبی

 

 

 قرمز                                          مشکی 
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 صحیح نیست؟درباره این متد کدام جمله 

 کارآیی را در مرحله قبل از پروتوتایپ دارداین متد بیشترین  -۱

 برای شروع کاله سفید آغازگر خوبی به شمار می رود -2

 کاله زرد مبنای تفکر نقادانه به شمار می رود -3

 جهت تفکر خالق کاله سبز را بر سر می گذاریم -4

 برای رهبری و نظم جلسه صاحب کاله آبی بهترین فرد است. -5

 

این مـــوضوع چگونه ما را به و  چه کسی از این موضوع سود می برد» جرای فرایند فوق، فردی که جمله به هنگام ا (۳)سوال

 کدام کاله را بر سر دارد؟ ، بر اساس مدل فوقرا بیان می کند« اهدافمان نزدیکتر می کند؟

 
 مشکی -5  قرمز -4  سبز -3   آبی -2   زرد  -۱

 

نقش پررنگتری   Design Thinking مخاطب و دریافت  تجربه شخصی آنان در کدام مرحله یا مراحلگوش دادن به به طور کلی (۴)سوال

 دارد؟

 یک و چهار و پنج  -3    یک و سه و چهار و پنج -2    یک و پنج  -۱

 چهار و پنج -5  یک و دو و سه و چهار و پنج -4

 

یک کمپانی معروف به شمار می رود.نمودار زیر شکل توسعه یافته ای از تفکر طراحی توسط (۵)سوال  
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صحیح می باشد؟ این مدل به نظرچند جمله درمورد   

 مرحله ای می باشد. 5باالتر از مدل ، آن  پذیریسرعت و مقیاس -

 می باشد وکارهای کوچک و متوسطکسبشرکت های بزرگ مناسب تر از برای  -

 در این مدل محصول نهایی وجود ندارد. -

 مرحله ای فرایند خطی نمی باشد 5خالف مدل بر  -
  دو  مورد -3    یک مورد -2   صفر مورد   -۱

 چهار مورد -5   سه  مورد -4

 

 امیدوارم تا به حال خوب پیش رفته باشه. حال به مجموعه سؤاالت بعدی پاسخ دهید 

 مهم بسیار نیز گذاران سرمایه برای فاکتور این شماست.یک فاکتور بسیار مهم در طرح کسب و کار  size) (Market بازار اندازه

 سرمایه جذب برای شما کار ،است بزرگ کافی اندازه به شما استارتاپ بازار که کنید قانع را گذار سرمایه نتوانید شما اگر. باشد می

بالقوه یا فروشندگان یک محصول یا خدمات راد در یک بازار خاص که خریداران اف تعداد یعنی بازار اندازه. شد خواهد دشوار بسیار

 .باشند مطلع بازار اندازه از خود، سرویس یا محصول ارائه از پیش هستند مندعالقه هاشرکت اصوالً هستند.

 تقسیم مختلف قشر دو به شما بازار اندازه باشد می ترکمنستان در آالچیق آنالین رزرو برای پلتفرمی شما استارتاپ اگر مثال برای

  :شود می

 .دارند آالچیق اجاره به تمایل و کنند می سفر ترکمنستان به ساالنه که افرادی میانگین تعداد -۱

 منطقه ترکمنستاناجاره ای در  آالچیق هایمیانگین تعداد  - 2

قطعاً هیچ چیز بدتر از این نیست که یک سال برای استارتاپ خود وقت بگذارید و در پایان این مدت متوجه شوید که درآمد این 

آید. رشد داشته باشد. در این زمان است که فرضیه اندازه بازار به کمک شما می میلیاردتواند به بیش از چند گاه نمیاستارتاپ هیچ

 .ای که به شما پرداخت میشود ارزشش را دارد یا خیرکند مشخص کنید که سرمایهبازار به شما کمک می همچنین، تخمین اندازه

ون دهد که بددهند. اندازه بازار به شما نشان میبیشتر سرمایه گذاران به شدت به بازار مورد هدف استارتاپ مورد نظرشان اهمیت می

 .دیدی چه سقفی برای رشد داریداضافه کردن هیچ محصولی و یا انجام هیچ کار ج

اید و چگونه در طول زمان آن را به های مختلف اندازه بازار خود فکر کردهقدر راجع به جنبهخواهند بدانند چهسرمایه گذاران می

، ود نشان دهیدنگر و شرکای خگذاران آیندهآورید. همچنین این شانس را خواهید داشت که بازار را از دیدگاه خود به سرمایهدست می

 .به خصوص اگر یک محصول نوآورانه دارید

های کنند. این مفاهیم در ارزیابیاشاره می SOM و SAM،TAM  ها، در زمان تجزیه و تحلیل بازار خود بهبسیاری از استارتاپ

 :پردازیمجا به توضیح این مفاهیم میگذاری، مهم هستند. در اینمربوط به سرمایه

  TAM یا   Market Available Total :میزان کل نیاز بازار برای یک محصول یا سرویس است. 

  SAM یا Market Addressable Served : بخشی ازTAM   است که برای محصول یا سرویس، مورد هدف قرار

 .گیردمی

  SOM یا Market Obtainable Serviceable :کسری ازSAM  این بخش بیشتر توان به دست آورد. که واقعاً می

 .های ابتدایی کسب و کار استمنحصر به سال

میلیارد دارنده موبایل هوشمند در سرتا سر دنیا باشد.  ۱برای سازندگان یک اپلیکیشن موبایل ممکن است تعداد  TAMبرای مثال، 

یا   SAMکار کند،  داری اندرویدگوشی های  اما اگر این اپلیکیشن فقط به زبان انگلیسی در دسترس باشد یا اینکه فقط بر روی
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باشد، قدم بعدی، تخمین درصد خریدارانی است که واقعًا  کافه بازارتواند مشتریان بازار هدف میو  تر استبازار بالقوه بسیار کوچک

 .کنددهند. هر تخمینی، بازار هدف را محدود تر میخرید را انجام می

  

 
  

 : TAM محاسبه نحوه
 

TAM  شود. این متد برای این مورد استفاده قرار می گیرد که بفهمید چه تعداد کاربر در دنیا باال به پایین محاسبه میبار رویکرد

 TAM: Total« )کل بازار در دسترس»گذارها یکی از ارقام بسیار مهم برای سرمایه.می توانند از یک محصول استفاده کنند

Addressable Market .است )TAM دار پول خرج شده در یک بازار خاص، طی یک سال است. این عدد نشان دهنده مقنشان

 دهد ایده شما تا چه حد قابلیت اجرایی شدن دارد.می

 

 :  SAM محاسبه نحوه
 

 SAM دهنده میزانی ازنشان TAM است که به کار شما مربوط است. می توان از SAM  به عنوان یک پل بین تعداد کاربران

« خدمات در دسترس بازار»الزم است که شما میزان  موجود و تعداد کاربران استفاده کننده از محصول یا سرویس شما بهره گرفت. 

هایی که حاضر هستند از محصول شما استفاده کنند را مشخص را به خوبی مشخص کنید. شما باید تعداد مشتری SAMخود یا 

 نید.ک

 

 :  SOM بازار سهم محاسبه

 

شود. این موضوع به تحلیل زیادی نیاز دارد و دست نخورده است استفاده می ی کهبرای فهمیدن اینکه چه مقدار از بازار SOM از

های زیادی در دسترس هستند. الزم است که بدانید زمامداران چه کسانی هستند و چه مقدار از سهم بازار در خوشبختانه سنجه

 .ای توزیع نیز باید مورد توجه قرار گیرندهها فعالیت دارند و فروش و کانالهاست. کشورهایی که این افراد در آنکنترل آن

اشته توانید داست را از این مقدار کم کنید تا سهم بازاری که میکه شما بازار فعلی را فهمیدید، بازاری که قبالً گرفته شده زمانی

بینی خوب از چیزی که باید انجام دهید، باید دورنمای رقابتی خود را درک کنید و باشید را به دست آورید. برای داشتن یک پیش

    ، SAMباید به این سوال پاسخ دهید که با استناد بر یعنی . است دار از بازار را به خود اختصاص دادهمق بدانید رقابت شما چه
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( SOM: Serviceable Obtainable Marketیا )« سهم قابل تصاحب»استارتاپ شما چقدر است؟  «سهم قابل تصاحب»

 دست آورد.تواند به وکار شما میاست که کسب SAMای از مقدار واقع بینانه

 

در     ، هدف شما بازگرداندن بهره معین به سرمایه گذاران اصلی بوده که به معنای دهیدگذار قرار خود را جای یک سرمایه حال

ذاری گب و کارهای جدید با حداقل سرمایهپیش گیری رویکرد ریسک گریزانه در سرمایه گذاری های اولیه )شناسایی بازار بالقوه کس

و  SOMباال بوده )برای مثال اندازه بازار چشمگیر(، پارامترهای  سود/درآمدهای با درصد صتگذاری در فرسرمایه مورد نیاز( و

SAM که  درحالی برسانید،گذاری خود را به حداقل به شما کمک نموده تا ریسک سرمایهTAM  ارزیابی پتانسیل افزایشی را ممکن

 می رود.( هدف کوتاه مدت شما به شمار SOMساخته، بازار خدمات قابل دسترس )

 

 پاسخ دهید:  ۱0تا  6با این توضیحات به سواالت 

 

 زیر دقت کنید: مثال به در طول زمان، همیشه یک موازنه بین اندازه بازار و سهم منطقی شما از بازار وجود دارد. 

A  : کند که میلیارد دالری همان مقدار درآمد ایجاد می ۱۰درصد سهم از یک بازار  2به دست آوردن 

B  : میلیارد دالری  ۱درصد سهم از یک بازار  2۰ به دست آوردن 

C  میلیون دالری. 25۰درصد سهم از یک بازار  ۸۰: به دست آوردن 

 میلیون دالر است.  2۰۰این رقم در هر سه مورد فوق 
 

 تواند درست باشد؟می A در این مورد کدام جمله یا جمالت در مورد شرایط (6)سوال

 سایر موارد است.امکان تغییر مدل کسب و کار در ادامه مسیر بیشتر از  -الف

 برای سرمایه گذاری دارد. Cبه دلیل وسیع بودن اندازه بازار و ریسک باالتر سرمایه گذار تمایل کمتری نسبت به گزینه  -ب

 رشد باالتری دارد. Bبازار آن همواره نسبت به  -ج

 در بازاریابی نقش آفرین می باشد. C و  Bنوآورانگی کمتر از بازار  -د

 گزینه ب و ج و د  -3    گزینه الف و ب و د -2   گزینه الف و ب و ج  -۱

  فقط گزینه الف – 5    گزینه الف و د  -4

  

 

 ؟ناصحیح استدر مقایسه سه بازار چند مورد (7)سوال

 فضای زیادی برای رشد وجود نخواهد داشت. Cدرمورد نمونه  -الف

 به حد اشباع خواهد رسید Aدیرتر از  Bبازار مورد  -ب

می باشند بیشتر مورد پتانسیل از هم گسیختگی که باثبات تر و راکدتر از بازارهای دارای   Aبازاری از مورد  -ج

 سرمایه گذار می باشد. ترجیح

 به شمار می روند.تر بهتر از بازارهای کوچک به عنوان یک قاعده عمومی، بازار های بزرگ -د

 

  دو  مورد -3    یک مورد -2   صفر مورد   -۱

 ار موردهچ -5   سه  مورد -4
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 به آمارهای زیر دقت کنید:

  نفر میلیارد ۸ زمین کره انسانهای جمعیت -

  درصد 4۰ جمعیت در اینترنت نفوذ درصد -

 درصد 3۰ بارداری حاضر با امکان حال در کرده ازدواج افراد نرخ -

 نفر هزار هر برای  2۰ تولد فعلی نرخ -

 درصد 25استارتاپ شما از بازار  سهم قابل تصاحب -

 

 شما شامل چند نفر خواهد بود؟ TAMد. خواهیم به صورت آنالین غذای کودک بفروشیفرض کنید می(8)سوال

  میلیون نفر  ۶4 -3    میلیون نفر ۹۶ -2  میلیون نفر ۱۶۰  -۱

 نفر میلیون   2/۱۹ -5  میلیون نفر 4۸ -4

 

 شامل چند نفر است؟ دآنالین غذای کودک بفروشی شما برای فروش SOM( 9)سوال

  میلیون نفر  ۱2 -3    میلیون نفر ۱۶ -2  میلیون نفر 24  -۱

 با اطالعات فوق غیرقابل بیان است -5  میلیون نفر ۸/4 -4

 

کوچکترین محصولی است که شما می توانید (Minimum Viable Product)  کمینه محصول پذیرفتنییا   MVP (۱0)سوال

 (باشدبا ساخت آن برای مشتری ارزش تولید کنید. )همچنین باید گفت محصولی که مشتری حاضر به پرداخت پول برای آن 

 : به تصویر زیر دقت کنید MVP برای درک بهتر مفهوم

  

 
  

بینیم که به تنهایی برای مشتری هیچ گونه ارزشی را تولید نمی  در قسمت باال سمت چپ ما فقط سه عدد الستیک کامیون می

 .کنند

به خودی خود قابل استفاده  در قسمت پایین سمت چپ یک دوچرخه می بینیم.درسته که ویژگی های یک کامیون را ندارد اما

 .توسط مشتری است

د. با باش یم      سریم زیشدن شکست ن داریامکان پد اد،یمحصول عالوه بر تالش مستمر و صرف وقت ز کیو عرضه  دیتول یبرا

سازد که حداقل محصول  یم    سریامکان را م نیا ینیصاحبان کسب و کار و فعال در حوزه کار آفر یبرا MVP کی هیوجود ارا نیا

شد و ر یگذار برا ریو تاث هیاول اتیاز خصوص یپ یکنند. ام و یآن را بررس جهیگذاشته و نت شیخود را در معرض آزما یرفتنیپذ

به صورت معمول محصول مدنظر خود را به  یرفتنیمحصول پذ نهیباشد. عرضه کنندگان کم یبرخوردار م ندهیتوسعه آن در آ
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 را در مورد محصول عرضه یو مناسب دیمف ازچشم اند ،یبدست آمده توسط مشتر یبازخورد ها لهیتا به وس ندینما یم هیارا یمشتر

مکرر اطالعات، بازخورد ها،  یو جمع آور یآن کسب کنند. با بررس یابیبازار یها وهیدر رابطه با نوع و ش یاطالعات نطوریشده و هم

حصول، به بازخورد م وجهناموفق، با ت ایو مناسب  دیمحصول مف کیبه عنوان  دیتول یموارد، سرانجام برا نیو تکرار ا لیو تحل هیتجز

 گردد. یم هیارا یینها یجمع آور

زنده بماند. پس بهتر است  تواندیبدون داشتن درآمد نم یکسب و کار چیاست.قطعا ه یارائه ارزش به مشتر MVP کی یهدف اصل

ارزش  کیارزش  نیا دیتا هرچه زودتر مطمئن شو دیکن افتیاز آنها پول در یقبال ارائه ارزش به مشتر اول در یاز همان روزها

 است. انیمشتر یبرا یواقع

 ) از الک   دنخارج شو شاناز ساختمانحال برخی از متخصصصین موضوع کسب و کارهای نوپا اعتقاد دارند که استارتاپها باید 

یا همان  LAMو از این طریق به مارکتی به نام  خواهند یشما را م MVPشما مشتاقانه  انیکه مشتر کنندو اثبات درونیشان( 

(Launch Addressable Market)   .را حدس بزنند 

 به صورت دایره تیره رسم شده است( LAM) بخش   به نظر شما این مارکت در کدام بخش قرار می گیرد؟
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TAM 

SOM 
 

SAM 
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SOM 
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کارهای مختلف باید همواره در پی تدوین و اجرای استراتژی های مختلف برای با توجه به فضای رقابتی در دنیای تجارت، کسب و

 باید عالوه . آنهاسهامداران و جذب استعدادهای خوب، رشد کنند رقابت بهتر، راضی کردنبرای توسعه محصول و بازارشان باشند و 

جدیدی نیز باشد. مسئولیت اصلی رشد سودمند شرکت  بر بررسی کسب و کارهای فعلی، به دنبال یافتن کسب وکارها و محصوالت

هایی را برای جذب و استراتژی کرده سایی، ارزیابی و انتخابهای بازار را شنابازاریابی باید فرصتبخش بازاریابی است. بخش عهده  به

بازار است که در شکل زیر  /محصول توسعه ماتریسهای رشد، ریزی کند. یکی از ابزارهای سودمند برای شناسایی فرصتآنها طرح

 نشان داده شده است:

 

  محصوالت موجود محصوالت جدید

ی  نفوذ در بازار توسعه محصول
ها

زار
با

ود
وج

م
 

 توسعه بازار متنوع سازی

ید
جد

ی 
ها

زار
با

 

 
های موفق کمک کند. همانطور ها در تدوین استراتژیتواند به شرکتبیایید با هم ببینیم که شکل باال چه معنایی دارد و چگونه می

شد به میزان بیشتری بفروکه در شکل فوق قابل مشاهده است، زمانی که شرکتی بخواهد محصوالت فعلی خود را در بازارهای کنونی 

گوییم. به طور مثال یک شرکت تولید کننده روغن موتور را در نظر بگیرید که به این شیوه در اصطالح استراتژی نفوذ در بازار می

گذاری در زمینه تبلیغات تلویزیونی در سطح وسیعی به معرفی محصول خود در شبکه های ملی تصمیم گرفته است امسال با سرمایه

ل موجود خواهد محصوردازد و نسبت به سال قبل تعداد بیشتری از محصوالت را به فروش برساند. با توجه به اینکه این شرکت میبپ

 است.« نفوذ در بازار» نظرشرا در همان بازار قبلی اما با تعداد بیشتری بفروشد، استراتژی مد 

کت بخواهد محصوالت فعلی خود را در بازارهای جدید به فروش کنید، زمانی که یک شرهمان طور که در شکل فوق مشاهده می

 را در پیش گرفته است.« توسعه بازار» برساند، در واقع استراتژی 

خواهد از سال آتی خط تولید بستنی را راه اکنون یک شرکت تولید کننده شیر پاستوریزه در شهر رشت را در نظر بگیرید که می

د را روانه بازار کند و در نظر داشته باشید که محصول جدید یعنی بستنی قرار است در همان بازار اندازی کرده و محصول جدید خو

فعلی یعنی استان گیالن به فروش برسد. بنابراین با توجه به این که این شرکت محصوالت جدید را وارد بازارهای فعلی خواهد کرد، 

 کند ورا در بازارهای جدید عرضه ارد. اگر همین شرکت بخواهد بستنینام د« توسعه محصول»مطابق شکل استراتژی مورد نظرش 

تفاده اس« متنوع سازی»های کشور فروش داشته باشد، در این حالت مطابق شکل از استراتژی برخالف سال گذشته در سایر استان

 کرده چون محصولی جدید برای بازارهای جدید مد نظر است.

 
 رویکرد شرکت های زیر را مورد بررسی قرار دهید:با توجه با توضیحات باال 
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هاست که در زمینه تولید گالب در سطح کشور فعالیت دارد. امسال این شرکت توانسته شرکتی در شهر کاشان سال (۱۱)سوال

. اگر داردهای مرطوب با عصاره گالب تولید نماید که برای سالمتی و شادابی پوست کاربرد محصول جدیدی را به صورت دستمال

این شرکت بخواهد محصول جدید خود را در سطح ایران و در سطح کشورهای خاورمیانه به فروش برساند، به ترتیب کدام یک از 

 های زیر را مد نظر خواهد داشت؟استراتژی

 متنوع سازی   -توسعه بازار -3توسعه بازار         -توسعه محصول -2توسعه محصول         -توسعه بازار-۱

 توسعه بازار -نفوذ در بازار -5متنوع سازی       -توسعه محصول -4

 

سازی در شهر تبریز که انواع شکالت را در بسته بندی و طعم های مختلف در سطح بین المللی یک شرکت شکالت (۱۲)سوال 

ا را در پیش گرفته است. به نظر شم استراتژی توسعه محصولبه فروش می رساند با توجه به ظرفیت ها و توانمندی هایی که دارد، 

 کدام یک از فعالیت های زیر گویای این واقعیت است؟

 ت و فروش آن در بازارهای فعلیتولید انواع بیسکوی -۱

 یت و فروش آن در بازارهای جدیدتولید انواع بیسکو -2

 صادرات انواع شکالت به کشورهایی که تاکنون مورد نظر نبوده -3

 ز طریق توانمند سازی شبکه فروش افزایش میزان فروش شکالت ا -4

 4و  3موارد  -5

 
............................................................................................................................................................................................ 

 

را باهم بررسی کنیم. منظور از آمیخته  "آمیخته بازاریابی"خواهیم یکی از مفاهیم کلیدی علم بازاریابی نوین به نام در اینجا می

آمیخته .دکناست که شرکت از آمیختن آنها با هم، نتیجه مورد نظر را از بازار هدف کسب می یابزارهای قابل کنترلبازاریابی مجموعه 

أثیر ت تقاضا برای کاالهایش در بازار هدف روی شکیل شده که شرکت می تواند با استفاده از آنها بربازاریابی از تمام چیزهایی ت

 : رکن اساسی زیر است4 معروف است شامل  4P در ساده ترین حالت، آمیخته بازاریابی که بهبگذارد. 

 (Promotion) ترویج -4( Place) محل -3(   Price)قیمت -2( Product)محصول -۱

مثالً یک شرکت خودروسازی را در  کند.یعنی ترکیبی از کاال و خدمات که شرکت به مشتریان هدف عرضه می (،Product)محصول

نظر بگیرید، محصول این شرکت یک ماشین سواری با طراحی خاصی و شامل تمام اجزای فنی و قطعاتی است که از آن ها ساخته 

 اه دارد.ای را نیز به همرشده و خدمات و گارانتی ویژه

 دست آوردن محصول بپردازد. ه مقدار پولی است که مشتری باید برای ب ،(Price)قیمت

و نقل و های توزیع محصول، چگونگی حمل های عرضه و فروش محصول، انبارها، کانالها و مکاننمایندگی ،(Place)محلمنظور از 

 باشد.میان کاالها برای مشتری دادنهای شرکت برای در دسترس قرارشامل مجموعه فعالیتدر کل 

های محصول را به مشتریان هدف معرفی کرده و آنها را به خرید شود که شایستگیبه کارهایی گفته می (Promotion) ترویج

ها و های فروش از قبیل انواع تخفیفکند. و شامل بحث هایی مانند تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی و محرکمی ترغیب

 های رایگان است.نمونه
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 با توجه با توضیحات باال به دو سوال زیر پاسخ دهید:

های فروش خود را در شهرهای مختلف کننده تن ماهی در شهر بوشهر تصمیم گرفته تعداد نمایندگییک شرکت تولید (۱۳)سوال

 بپردازد.افزایش دهد و همزمان به تقویت شبکه حمل و نقل محصول خود به این نمایندگی ها 

 در این حالت کدام یک از اجزای آمیخته بازاریابی را در حال تغییر است؟

 3و  ۱موارد  -5(   Promotionترویج) -4(   Place)محل -3(  Price)قیمت -2(  Product)محصول -۱

 

ریزی برای ارائه برنامه ها در حالبا توجه با نزدیک شدن به پایان سال و فرا رسیدن عید نوروز، بسیاری از شرکت (۱۴)سوال

ا در هتواند سبب ترغیب مشتریان به خرید بیشتر شود. این گونه فعالیتها میهای ویژه ایام عید نوروز هستند که این تخفیفتخفیف

 کدام یک از ارکان اصلی آمیخته بازاریابی بهتر قابل تعریف است؟

 4و ۱موارد  -5    (Promotionترویج) -4    (Place)محل -3    (Price)قیمت -2  ( Product)محصول -۱

............................................................................................................................................................................................ 

 

. ستیکه تا به حال وجود نداشته ن یامدل کسب و کار خالقانه یو ناگهان کبارهیخلق  یلزوما به معنا د،یجد« کسب و کار دهیا» کی

روع ش دیبازار با گرید یبا رقبا یرقابت تیمز جادیا یدر آنها برا یدر نوآور یکسب و کار موجود و سع یهااز مدل دیکار شما با تقل

، منابع، ارزش یعنیبه ما در چهار کانون مهم  یپردازدهیاست که امکان ا یقدرتمند بوم مدل کسب و کار ابزارکار  نیا یشود. برا

می  جمع بندی نظرات و ترسیم افکار برای ارتباط افراد و زبان مشترک . بوم مدل کسب کار یکدهدیم یو منابع مال یمشتر

دقیقه به من توضیح  ۱۰ از کمتر عرض در را کارتان و کسب( کلی طور به) یا استارتاپ اگر کسی بخواهد از شما بپرسد که کل.باشد

 !بده؛ بهترین کاری که می توانید بکنید این است که بروید و بوم مدل کسب و کارتان را بیاورید

دهد مدل ابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک است که به شما اجازه می  Business Model Canvas  بوم مدل کسب و کار یا

دهید. این بوم یک جدول   (Pivot)چرخش  را به چالش کشیده و یا تغییر ر خود را توصیف، طراحی و اختراع کرده یا آنکسب و کا

 .کندها و منابع درآمد را مشخص میها، مشتریهای مختلف یک محصول یا ایده شامل ارزش پیشنهادی، زیرساختاست که بخش

وکاری جدید یا ثبت مدل فعلی مورد استفاده در الگویی برای تدوین یک مدل برای کسبدر تعریف دیگری آمده است که این بوم، 

ار خود، وکهای مختلف کسبکند تا بتوانند با ترسیم تعامل میان بخشها کمک میوکار به شرکتوکار است. بوم مدل کسبکسب

 .های خود را به شکلی هماهنگ به پیش ببرندفعالیت

معرفی شد. این جدول شامل  (Alexander Osterwalder) استروالدر الکساندر ای اولین بار توسطبوم مدل کسب و کار بر

 .های مختلف یک ایده یا کسب و کار استبخش

ها بوده و ای از عناصر و ارتباط آنطبق تعریف استروالدر؛ مدل کسب و کار ابزاری مفهومی است که شامل مجموعه

 .دهدنشان میمنطق شرکت جهت درآمدزایی را 

تعریف استروالدر و بوم مدل کسب و کار پیشنهادی وی، از توجه و استقبال قابل توجهی برخوردار شده است. به طوری که امروزه در 

های موفق جهان و رویدادهای استارتاپی از این بوم به عنوان تابلوی راهنمایی برای جهت دهی مسیر کسب و کار استفاده اکثر شرکت

 .کنندمی

 به شکل زیر دقت بفرمایید:
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 :دهدمی پاسخ  را نیازهای مشتریان مختلف از قبیل موارد زیر  های صورت به پیشنهادی ارزشدر ادامه الزم به ذکر است که 

 )نیازها از جدیدی کامالً  مجموعه )برآوردتازگی  -

 خدمت یا محصول عملکرد بهبود -

 )از مشتریان خاصی هایبخش یا نیازهای شخصی با خدمات یا محصوالت نمودن سازگاز(سفارشی سازی  -

 )مشتری به صورت پکیج کامل صفر تا صد مجموعه درخواست های  انجام (کار کامل انجام -

 محصول العاده فوق و فرد به منحصر طراحی -

 مشتری های بخش

Customer 

Segments 
 

 

 

 

 افراد از مختلفی گروهای

 کههاست سازمان یا

 و دستیابی قصد شرکت

 را به آنها خدمت یارائه

 . دارد

 

 مشتری با ارتباط

Customer 
Relationships 

 

 با شرکت یک که روابطی انواع

 هدف با از مشتریان بخش هر

 حفظ مشتری مشتری، جذب

برقرار  فروش میزان افزایش و

 .کندمی

 پیشنهادی های ارزش
Value Propositions 

 

 

 

 

 شرکت که منافعی مجموعه

 هایهر یک از بخش به

 .دهدارائه می مشتریان

 

 کلیدی فعالیتهای

Key Activities 

 

 اقداماتی مهمترین

 شرکت یک که هستند

 عملکرد تا دهد انجام باید

 .باشد داشته موفقی

 کلیدی شرکای

Key Partners 

 

 ایکلیدی، شبکه شرکای

 و از تأمین کنندگان

 کندتوصیف می را شرکا

 باعث عملکرد بهتر که

 کاهش و کسب وکار مدل

 می شوند. ریسک

 کانالهای 

  Channelsارتباطی

 با مشتریان تماس نقاط

 به را زیر و وظایف هستند

 :دارند عهده

 مشتریان آگاهی افزایش* 

 خدمات و محصول درباره

برای  مشتریان به کمک*

 پیشنهادی ارزش ارزیابی

 خرید امکان آوردن فراهم* 

 خدمات و محصوالت

ارزش  دادن تحویل* 

 مشتریان به پیشنهادی

 فروش از پس خدمات ارائه* 

 کلیدی منابع

Key Resources 

 

 هایدارایی مهمترین

 و خلق برای نیاز مورد

 پیشنهادی، ارزش ارائه

 ارتباط بازار، به دستیابی

 و مشتری هایبخش با

 .هستند درآمد کسب

 Revenue Streamsدرآمد     های جریان

 موارد شامل که مشتریان از بخش هر از درآمد کسب گوناگون راههای

 :است زیر

 امتیاز، حق اعطای دادن، اجاره عضویت، حق استفاده، حق دارایی، فروش

 .انجام تبلیغات و کارگزاری دستمزد

 Cost Structureهزینه   ساختار

 مدل اجزای که میکند توصیف را هایی هزینه تمام هزینه، ساختار

 :میدهد پاسخ زیر مهم سوال سه به دارد و همراه به کار و کسب

 چیست؟ ما کار و کسب مدل های هزینه مهمترین

 هستند؟ ها کدام کلیدی منابع گرانترین

 هستند؟ هاکدام کلیدی های فعالیت گرانترین
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 )تر پایین قیمت با یکسان ارزش ارائه (پایین قیمت -

 )کاربرد و نصب خرید، هزینه کاهش(هزینهکاهش -

 )نامه ها ضمانت انواع جمله از (ریسک کاهش -

 ما دسترسی خدمات و محصول به این پیش از که مشتریانی برای محصوالت به دسترسی ایجاد (دسترسیسهولت -

 ).نداشتند

 )خدمات یا محصوالت از استفاده تسهیل(استفاده سهولت -

 با توجه به توضیحات مذکور در خصوص نحوه طراحی یک مدل کسب و کار، به سواالت زیر پاسخ دهید: 

ها )کسب و کار های نوپا( که در زمینه ارائه تاکسی سرویس آنالین فعالیت دارند و کمک به نظر شما انواع استارتاپ (۱۵)سوال

 پیشنهادی ارزشیکنند که در نقاط مختف شهرتان بتوانید از طریق اپلیکیشن های مربوطه به راحتی تاکسی درخواست کنید، چه می

 را مد نظر گرفته اند؟

 بهبود عملکرد -5سفارشی سازی     -4سهولت دسترسی و استفاده      -3طراحی جدید    -2انجام کامل کار      -۱

مشتریانی است که به صورت آنالین از سایت آن خرید  به خود محصوالت دادن در نحوه تحویل بازنگری حال در شرکتی (۱6)سوال

برساند و همچنین  ایشان دست به سفارش گرفتن از پس ممکن زمان درکوتاهترین که بتواند محصوالت را و در نظر دارد کنندمی

 کدام یک از حالت مشخصاً  این در پشتیبانی سایت را بهبود بخشد،جهت پاسخگویی به موقع و مناسب به سواالت مشتریان بخش 

 ؟حال به روز شدن است در کار و کسب مدل هایبخش

 ساختار درآمدی -5های ارتباطی با مشتریان   کانال-4های مشتریان   بخش -3منابع کلیدی     -2شرکای کلیدی   -۱

 و به اهداف مشترک به هدف یابیاند که به منظور دستمکمل یاد با مهارت هااز افر یتعداد محدود میتمی دانیم که یک  (۱7)سوال

یم وگروه ویژگی های ت با توجه به این تعریف، شده است. لیتشک گر،یمتقابل اعضا نسبت به همد تیمسئول کردیو با رو یاتیعمل

 درکدام گزینه بهتر بیان شده است؟

 در تیم بیشتر تحقق اهداف فردی مطرح است.  -۱

 گروه کار جمعی و اهداف مشترک مبنای عملکرد است. در -2

 در گروه پیامدها و نتایج متقابل مورد نظر است.   -3

 در تیم اهداف مشترک و تعهد به آن سبب انگیزش افراد است. -4

 در تیم مشارکت های فردی دارای اولویت است. -5

 درستی بیان نشده است؟گذاری مؤثر به های یک هدفهای زیر ویژگیدرکدام یک از گزینه (۱8)سوال

 گیری و قابل دستیابی است.قابل اندازه -۱

 واقع بینانه و دارای زمان مشخص است. -2

 گیری است.مشخص و قابل اندازه -3

 روشن و واقع بینانه است. -4

 گیری و از لحاظ زمانی نامحدود است.قابل اندازه -5
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SWOT هاقوت سرواژۀ عبارات(Strengths)، هاضعف(Weaknesses)  ،هافرصت(Opportunities) و تهدیدها     (Threats) 

ها و کند که با تحلیل همزمان عوامل داخلی )قوتها کمک میمعروف است به سازمان SWOTاست و جدول زیرکه به ماتریس

 اذ کنند. باتری اتخها و تهدیدها( در هر زمان مشخص بتوانند تصمیمات استراتژیک مناسبها( و عوامل خارجی سازمان)فرصتضعف

 توجه به جدول زیر به دو سوال بعدی پاسخ دهید:

 

موزان آیک مؤسسه آموزشی در شهر اصفهان بر اساس بررسی هایی که داشته به این نتیجه رسیده که میزان تمایل دانش (۱9)سوال

ناسی شهای زیست شناسی بیشتر شده است. اما متاسفانه تنها دو معلم زیستهای تجربی و به دنبال آن ثبت نام در کالسبه رشته

مؤسسه هستند. از این رو مدیر آموزشی مؤسسه طی فراخوان های متعدد درصدد جذب توانمند اکنون مشغول به تدریس در این 

معلمان زیست شناسی خوب و با تجربه جهت راه اندازی تعداد بیشتری کالس زیست شناسی است. با توجه به توضیحات فوق این 

 موسسه در حال اجرای کدام یک از استراتژی های عنوان شده است.

 های تدافعیاستراتژی -WT  5هایاستراتژی -ST   4هایاستراتژی -WO   3هایاستراتژی-SO  2های استراتژی-۱

با افزایش میزان آگاهی افراد از خطرات استفاده مداوم از نوشابه های گازدار تمایل افراد به استفاده از محصوالت جایگزین  (۲0)سوال

کت تولید کننده محصوالت لبنی در روستای لیقوان به کمک علم طب سنتی نظیر انواع دوغ روز به روز در حال افزایش است. یک شر

به ترکیبات جدیدی برای تولید انواع دوغ در طعم های مختلف و حتی با خواص درمانی متفاوت، دست یافته و قرار است از سال 

 جاری محصوالت خود را در سطح کشور روانه بازار کند. 

 شرکت چه استراتژی خاصی را مد نظر دارد؟با توجه به مطالب ذکر شده، این 

 STوWTهایاستراتژی-WT   5هایاستراتژی -ST   4هایاستراتژی -WO   3هایاستراتژی-SO  2هایاستراتژی-۱

  

 Wنقاط ضعف  Sنقاط قوت  

 فرصت ها

O 

 )استراتژی تهاجمی(  SOهای استراتژی

 صدد در قوت نقاط از جستن بهره )با

 برآیید.( ها فرصت از برداری بهر

 )محافظه کارانه(  WOهایاستراتژی

 جدید،ی هافرصت جستن ازبهره رایب)

 نقاط ضعف موجود را از بین ببرید.( 

 تهدیدها

T 

 )رقابتی( STهایاستراتژی

 )برای غلبه بر تهدیدها 

 از نقاط قوت استفاده کنید.(

 )استراتژی تدافعی(  WTهایاستراتژی

 )نقاط ضعف را کاهش دهید 

 و بر تهدیدات غلبه کنید.(
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عبور  یو کهنسال یجوان ،ینوجوان ،یکودک ،یو از دوران نوزاد کنندیم یرا ط یها در طول عمر خود مراحل مختلفهمچنان که انسان

پس از آنکه  شود،یآن به بازار شروع م معرفی با محصول عمر چرخه .کنندیم یرا ط یروند نیچنمحصوالت و برندها هم کنند،یم

 دیدج یهایحضور در بازار با ورود رقبا، فناور یو پس از مدت رسدیبه بلوغ م کند،یمحصول در بازار شناخته شد، از نظر فروش رشد م

 قابل مشاهده است. ریمراحل در نمودار ز نی. اکندیم دایآن افت پبه روز، فروش  یمدل ها ای

 

 
 :دیپاسخ ده ریبه دو سوال ز حاتیتوض نیتوجه به ا با

 

 یاثربخش زانیو م انیبازخورد مشتر لیو تحل یدر حال بررس مه،یب نیارائه خدمات آنال نهیفعال در زم یشرکت رانیمد  (۲۱)سوال

 شتریب دیارائه کنند و بازار هدف را به خر انیرا به مشتر یدیجد یشنهادهایهستند تا بتوانند پ غاتیخود از جمله تبل یبرنامه ها

از چرخه عمر خود قرار داشته  یکسب و کار ممکن است در چه مراحل نیرا کشف کنند ا یدیجد یبازارها  نیکنند و همچن بیترغ

 باشد؟

 بلوغ ایرشد -3   رشد ای یمعرف-2     یمعرف ایتوسعه -۱

 بلوغ ای یمعرف-5    افول ایبلوغ -4

 

  دهد؟یقرار م لیرا مورد تحل ریکدام دسته از اطالعات ز است« معرفی» ه که در حال عبور از مرحل یکسب و کار (۲۲)سوال

  انیاطالعات حاصل از بازخورد مشتر-۱

 محصول در عرصه رقابت شتریاطالعات مربوط به نگه داشتن ب-2

 ارائه شده یقیتشو یشنهادهایفروش و پ یمحرک ها یبه اثربخش اطالعات مربوط -3

 به کار بسته شده یغاتیتبل یروش ها یاطالعات مربوط به اثربخش-4

 محصول نسبت به رقبا زیو متما دیجد یها یژگیو انیب یبرا ازیاطالعات مورد ن-5

 

آن محصول،  دیتول یبرا ازیمورد ن زاتیامکانات و تجه یکه در حال بررس یبه محصول، زمان دهیا کی لیتبد ریدر مس (۲۳)سوال

آن  یبرا یو فروش محصول و نحوه بودجه بند دیتول ندیفرا یسودمند زانیم یمحصول در بازار هدف و بررس یتقاضا زانیم یبررس

 ؟ میهست ریاز موارد ز کی مکدا یدر حال بررس بیبه ترت میهست

 یفن یبازار، امکان سنج ینحوه ثبت اختراع، امکان سنج -۱ 

 بازار، نحوه ثبت اختراع یسنجامکان ،یفن یسنجامکان -2

 یمال یبازار، امکان سنج ینحوه ثبت اختراع، امکان سنج -3

 یمال یبازار، امکان سنج یامکان سنج ،یفن سنجی امکان -4

 یمال ینحوه ثبت اختراع، امکان سنج ،یفن یامکان سنج -5
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  تفکر و نوآفرینی

مطرح  ی)خالق( و تفکر انتقاد شامل تفکر همگرا، تفکر واگرا ینحوه تفکر را در سه گروه کل توانیم یدسته بند یدر نوع (۲۴)سوال

 داشته است؟ انیب یسه گونه تفکر را به درست نیا فیتعر ریز یها نهیاز گز کیکرد. به نظر شما کدام 

 است یریگ جهیقضاوت و نت یو مدارک برا لیشواهد، دال یاست که در جستجو یتفکر ،یتفکر انتقاد -الف

 ندیگو رامونیبه جهان پ زینگاه متما قیاز طر دیخلق اهداف جد ییتفکر همگرا به توانا -ب

 زدیکوشد تا ساختار و قالب ها را در هم بر یتفکر خالق م -ج

 گزینه الف و ج  -3    گزینه الف و ب -2   گزینه الف و ب و ج  -۱

  فقط گزینه ج – 5    گزینه ب و ج -4

 

تل بعمای است.م (battle ship)بتل شیپیکی از محبوب ترین پازل های منطقی جهان بعد از سودوکو ،معمای  (۲۵)سوال

کشتی که مخفی هستند. ازتعدادی شیپ عادی در واقع یک جدول است؛ جدول گفته شده نشان دهنده دریایی است شامل ناوگانی 

های مختلف وجود دهد در هر سطر و هر ستون چند قطعه از قطعات کشتیاطالعات دیگری که داریم عددی است که نشان میتنها 

 کشتیهر شوند. هدف ما این است که مشخص کنیمها در ابتدا روی جدول نشان داده میدارد. در عین حال معموالً قطعاتی از کشتی

ی به حتعمودی یا افقی و توانند توانند افقی یا عمودی قرار گرفته باشند، ولی نمیها مییکشت.های جدول وجود دارنددر کدام خانه

ی توانند مجاور هم باشند. اعدادهایی که دو کشتی در آن وجود دارند، نمیصورت اریب در تماس با یکدیگر باشند. به عبارت بهتر خانه

ده این است که ردیف و ستون متناظر با آن عدد شامل چند قطعه از شوند نشان دهنکه در سمت راست و پایین جدول دیده می

خانه  5)در برخی جداول کشتی به طولل خانه4به طول  جدول بتل شیپ کالسیک، شامل یک کشتی جنگی .ها استقطعات کشتی

  :خانه۱به طول تنها  خانه و چهار زیردریایی2به طول  خانه، سه ناوشکن3به طول  ، دو رزمناوهم وجود دارد(

 

 

 

 

 

یا شکل  Xکه معموالً با حرف  دهدیم لیدر آن وجود ندارد را آب تشک یایدر جدول که کشت ماندهیباق یهاخانه یتمام تیدر نها

 یک نمونه حل شده از جدول بتل شیپ را نشان میدهد.  صفحه بعدشکل .میکنیم یگذارعالمتامواج آب 
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آن است.جدول داده شده را با توجه به اطالعات از قبل داده شده و تعداد کشتی  ۱5×  ۱5یکی از جذاب ترین انواع این بازی جدول 

رزمناو،  3کشتی جنگی،  2خانه ای ،  5های مجود در جدول و قوانین ذکر شده حل نمایید.همچنین دقت شود در بازی یک کشتی 

حاصل  Aزیردریایی از قبل مشخص شده است. اگر  5زیردریایی از  4دارد. برای راحتتر بودن کار زیردریایی وجود  5ناو شکن و  4

امین زیردریایی با نزدیک ترین  5تعداد خانه های آب میان  Bضرب تعداد ناوشکن های عمودی در تعداد کشتی های افقی باشد و 

 افقی تعریف نمیشود( کدام است؟)برای زیردریایی ها عمودی و A+Bناوشکن باشد؛ حاصل 

۱ )۱۶ 

2 )۱۱ 

3 )۱3  

4 )۱۷ 

5 )۱5 
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یکی از چالش های بوم شناسان )اکولوژیست ها( در مطالعه و اندازه گیری تعداد جمعیت یک گونه جانوری؛ حرکت   (۲6)سوال

سریع افراد آن گونه یا مخفی بودن جاندار از انظار است که امر شمارش را به علت در دسترس نبودن همزمان تمام افراد یک جمعیت 

استفاده  (mark-recapture)قان از روش عالمت گذاری و دام اندازی جاندار کند. در این موارد محق جانوری غیرممکن می

شود. سپس محققان هر فرد را نشانه گذاری یا  شود. در ابتدا نمونه ای تصادفی از جمعیت گونه مورد نطر به دام انداخته می می

آزاد شده تا با جمعیت اولیه ای که این نمونه از کند)با برچسب،رادار و...( سپس این جانداران عالمت گذاری شده  عالمت گذاری می

آن ها حاصل شده امیخته شوند. سپس محققان به مدت چند روز تا چند هفته برای اطمینان حاصل کردن از بازگشت تمامی افراد 

کرد و بر اساس عالمت گذاری شده به جمعیت اولیه صبر خواهند کرد. سپس اقدام به نمونه برداری مجدد از همان جمعیت خواهند 

کنند. فرض کنید در  د عالمت گذاری شده و بدون عالمت به دام افتاده اقدام به تخمین درباره اندازه جمعیت اولیه میانسبت افر

    پس از آزاد سازی ماهی های  و ماهی عالمت دار شوند ۱۸۰تالش برای تخمین اندازه جمعیت نوعی ماهی در نمونه برداری اول 

عدد از آن ها عالمت دار  ۷ماهی به دام افتاده  44در نمونه برداری جدید از  .دنگذر چند هفته مجددا نمونه برداری شوعالمت دار و 

درصد و ماهی های عالمت دار  ۸۰بودند. اگر در بازه زمانی چند هفته ای بین دو نمونه برداری احتمال بقای ماهی های بدون عالمت 

 جمعیت اولیه در هنگام نمونه برداری اول به کدام عدد نزدیک تر است؟درصد باشد، تعداد ماهی های  ۶۰

۱ )۱۸۰۰                            2 )۱4۰۰                            3 )۱۱۰۰                       4 )۸5۰                     5 )۶۸۰ 

 

شینند. ن سکه های طالی مسروقه به طور دایره کنار یکدیگر میپنج راهزن پس از دستبرد به یک کاروان درصدد تقسیم  (۲7)سوال

شود و او اجازه دارد سکه ها را بنا  سکه پول دارند به طوری که فرآیند از نفر اول شروع می ۱۰۰آن ها شیوه جالبی برای تقسیم این 

 سکه، 25نفر سوم  سکه، 25نفر دوم  سکه، 25گوید نفر اول  به طور مثال می .به روشی که دوست دارد میان خودشان تقسیم کند

 روش دیگر...  سکه و دیگران هیچ و یا به هر ۱۰۰یا نفر اول سکه،  ۰ام  5سکه و نفر  25نفر چهارم 

دهد مورد قبول واقع شود، که هرکس سهم خود گیرد و به خانه  نفر که نفر اول ارائه می 5اگر این روش تقسیم سکه ها میان 

درصد یا بیشتر موافق این شکل  5۰نفر )خود فرد ارائه دهنده هم اجازه رای دادن به نظر خودش را دارد(؛  5میان رود...یعنی اگر از 

فراد درصد از ا 5۰شود. اما اگر بیشتر از  از تقسیم سکه ها باشند هرکس سهم خود را گرفته و به خوبی و خوشی ماجرا تمام می

نفر دیگر کشته شده و این بار نوبت نفر دوم است  4نفر اول توسط زی به پا شده!!! و مخالف این شیوه تقسیم باشند، خون و خونری

سکه  2۰نفر نفری  3سکه و هر کدام از شما  4۰نفر دیگر ارائه بدهد. مثال بگوید من  3که یک الگوی تقسیم سکه ها میان خودش و 

درصد یا بیشتر موافق این شکل از تقسیم  5۰نفر؛  4قبل اگر از میان این و یا هر شیوه تقسیم عادالنه یا ناعادالنه دیگر!... باز هم مانند 

رای شتابد و نوبت نفر سوم ب سکه ها باشند که تمام در غیر این صورت نفر دوم نیز به سرنوشت نفر اول دچار شده و به دیدار حق می

ر یک نفر برای تقسیم سکه ها تعداد رای های موافق الزم کند تا زمانی که نظ نظر دادن میشود تا آخر. این روند آنقدر ادامه پیدا می

تواند نظر نفر اول قبول واقع شود یا نفر دوم یا سوم یا چهارم یا اگر نوبت به نفر پنجم برسد )که البته هیچ گاه نوبت  را جمع کند. می

 ۱ن اینکه این افراد راهزن هستند و حتی برای ام. با در نظر گرفت 5ام نخواهد شد...دلیلش را خودتان پیدا کنید!!( نظر نفر  5نفر 

خواهند زنده  سکه بیشتر سهیم شدن رای مخالف میدهند و همگی آن ها هم به این عادت زشت یکدیگر واقف هستند و لذا می

فر زنده ن بمانند و توسط دیگران کشته نشوند در عین حال هم بیشترین تعداد سکه ممکن را از آن خود کنند؛ در بهترین حالت چند

 خواهد ماند ؟

۱ )5    2 )4   3 )3 

4 )2   5 )۱  
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 در مسئله قبلی؛ به چند نفر از افرادی که زنده خواهند ماند پولی نخواهد رسید؟ (۲8)سوال

 ۱( 5                         2( 4                             3( 3                            4( 2( به همه سکه خواهد رسید                 ۱

 

ا به تواند بیشتر ضرر ردهد. حذف کدام دفتر میشکل زیر رابطه بین دفاتر یک شرکت بزرگ و موقعیت جغرافیایی آنها را نشان می (۲9)سوال

 شرکت وارد کند.

 

 

۱ )A 

2)  B 

3 )H 

4 )D 

5 )G 

 

 

 

 حل موثرتر است؟کدام راه، به نظر شما Bبه  Aدر شکل زیر برای رسیدن از نقطه  (۳0)سوال

 

 
 

 برسم. B( پس از ورود به داخل، دست راست خود را به دیوار چسپانده و آنقدر قدم برمیدارم تا به نقطه ۱

ترتیب باال، پایین یا برگشت به عقب کنم. در صورت عدم موفقیت، بههای مستقیم را آزمایش می( پس از ورود به داخل، ابتدا مسیر2

 کنم.میرا امتحان 

ترتیب باال و سپس پایین را امتحان کنم، در صورت عدم موفقیت، بههای مستقیم را آزمایش می( پس از ورود به داخل، ابتدا مسیر3

 کنم.می

 شوم.نرسیدم، از ادامه کار منصرف می Bی زمانی خاص، اگر با استفاده از روش الف به نقطه ( با در نظر گرفتن یک محدوده4

 شوم.نرسیدم، از ادامه کار منصرف می Bنظر گرفتن یک مسافت خاص، اگر با استفاده از روش الف به نقطه  ( با در5
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 های قلبی بسازیم. کدام راهکار زیر موثرتر است:فرض کنید قصد داریم یک سیستم هوشمند برای تشخیص بیماری (۳۱)سوال

 ها ایجاد کنیم.ند مجهز به دانش مربوط به تشخیص این بیماریهای قلب متمرکز شده و یک سیستم هوشم( فقط روی بیماری۱

 های قلبی، به دانش مربوط به پزشکی عمومی نیز مجهز شود.( الزم است این سیستم هوشمند عالوه بر مجهز بودن به دانش بیماری2

ند، ایجاد کرده و به طور همزمان از آنها های قلبی هست( بهتر است چند سیستم هوشمند که فقط مجهز به دانش مربوط به تشخیص بیماری3

 استفاده کنیم.

 موثرتر است. 2گذاری، راهکار ارائه شده در گزینه ( بسته به میزان سرمایه4

 موثرتر است. 3گذاری، راهکار ارائه شده در گزینه ( بسته به میزان سرمایه5

 

 ای برخوردار است:کدام نقطه زیر از اهمیت ویژهدر ایجاد یک سیستم هوشمند برای حل یک مشکل، توجه به ( ۳۲)سوال

 ( سرعت و دقت انجام کار توسط سیستم هوشمند۱

 ( میزان استقبال از سیستم هوشمند توسط استفاده کنندگان2

 ( میزان سرمایه جذب شده برای اجرایی کردن سیستم هوشمند3

 ( سطح نوآوری ارائه شده در سیستم هوشمند4

 3و  2های ( گزینه5

 

ی منطقه عملیاتی را شناسایی کند. با فرض اینکه عملیات شناسایی باید در شب ترین نقطهیک  فرمانده ارتش قصد دارد تا مرتفع( ۳۳)سوال

 انجام بگیرد، کدام روش زیر روش موثرتری برای یافتن بلندترین نقطه ممکن است. 

 ( فرستادن یک سرباز که مجهز به یک دستگاه ارتفاع سنج است.۱

 های ارتفاع سنج هستند.( فرستادن گروهی از سربازان که مجهز به دستگاه2

 ( فرستادن گروهی از سربازان که مجهز به دستگاه ارتباطی هستند.3

 ( فرستادن یک سرباز که مجهز به دوربین دید در شب است.4

 ( فرستادن گروهی از سربازان که مجهز به دوربین دید در شب هستند.5

 

ها ممکن است کمی آشغال ریخته شده باشد. اگر یک جاروبرقی خودکار ه اتاق مجاور هم را در نظر بگیرید. در هریک از این اتاقس( ۳۴)سوال

 ها قرارتواند در یکی از آن حالتهای ممکنی که این جاروبرقی میکه قادر به حرکت به سمت چپ و راست است را خریداری کنیم، تعداد حالت

 دهد.های ممکن را نشان مینه زیر است. شکل زیر دو حالت از این حالتبگیرد، کدام گزی

 

  
 

 حالت 32( 3   حالت 24( 2   حالت ۸( ۱

 حالت ۱۶( 5   حالت ۶4( 4



«تکاد»  اولین المپیاد تفکر و کارآفرینی دانش آموزی  

 تو همانی که می اندیشی

حه
صف

 
24 

از 
24

 

دفترچه یکد ک  

اند که او در دوران جوانی خودش در مزرعه گنجی پنهان کرده است. حال های یک پیرمرد پس از فوت پدربزرگشان پی بردهنوه( ۳۵)سوال

 تواند باشد؟رای پیدا کردن گنج میها قصد پیدا کردن این گنج را دارند. کدام روش زیر، روش موثرتری بنوه

 ی دیگری انتخاب و کنده شود.متری. اگر در این عمق چیزی پیدا نشد، نقطه 2انتخاب یک نقطه از مزرعه و کندن آن تا عمق ( ۱

 ی مجاور آن انتخاب و کنده شود.متری. اگر در این عمق چیزی پیدا نشد، نقطه 2 انتخاب یک نقطه از مزرعه و کندن آن تا عمق( 2

 متر دیگر کنده شود. این فرآیند تا پیدا شدن گنج ادامه داشته باشد.5/۰متر. اگر چیزی پیدا نشد، کل مزرعه  5/۰کندن کل مزرعه به عمق ( 3

حداکثر  با لحاظ یکد که پدربزرگ توانایی کندن چه عمقی را دارد. بنابراین راهکار توان حدس زها، میبا در نظر گرفتن توان فیزیکی انسان( 4

 د کنده و گنج را پنهان کرده باشد می تواند مناسب باشد.توانعمق ممکنی که پدربزرگ می

با لحاظ حداکثر  3نابراین راهکار توان حدس زد که پدربزرگ توانایی کندن چه عمقی را دارد. بها، میبا در نظر گرفتن توان فیزیکی انسان( 5

 د کنده و گنج را پنهان کرده باشد می تواند مناسب باشد.توانعمق ممکنی که پدربزرگ می

 

 

 

 

زایا باشید پایا، پویا و  


